المستجدات القضائية في مصر ()2102
د .فتوح الشاذلي

1

أولى بواكير النشر لهذه السنة التقرير عن القضاء المصري لألستاذ الجامعي فتوح الشاذلي ،وهو حقوقي
عربي ذات رؤية مبدئية ومتنورة للقانون ،وقد سبق له أن أسهم في أعمال المفكرة في محطات عدة سابقة،

وال سيما في المنتديين اللذين عقدتهما في بيروت وتونس تحت عنوان" :القضاء العربي في ظالل الثورة"،

خالل الفصل األخير من سنة  1122بهدف انشاء شبكة من الحقوقيين حول ورشة االصالح القضائي.
كما كان الشاذلي قد شارك في العمل البحثي عن تجمعات القضاة في العالم العربي في .1112-1112

والذي أفرد صفحات طويلة للنضاالت التي خاضها نادي قضاة مصر في فترة  1112-1112وهي

النضاالت التي أدت لرسوخها في الذاكرة الشعبية الى ابراز وجه آخر للقضاء :وجه يجعله أقرب الى
الحراك الشعبي مما هو من النظام .كما وضع الشاذلي تقري ار عن القضاء المصري عشية الثورة المصرية
بالتعاون مع الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق االنسان.

ومن أهم ما أضاء عليه الشاذلي الى جانب المخاض الدستوري والتشريعي والسياسي والحراك القضائي
المتميز حول مفهوم االستقاللية ،هو اإلشكالية "المسكوت عنها" المتصلة بتوريث القضاء (أي في إعطاء
األولوية ألبناء القضاة في الولوج الى القضاء) والتي رأى أنها ال بد أن تزيد ظهو ار وحضو ار ووقعا كنتيجة
طبيعية لسقوط توريث النظام ولالحتكام الى ديمقراطية الصناديق .وبالفعل ،من يراجع الخطاب الحاصل
مؤخ ار حول قانون السلطة القضائية يدرك أن هذا الملف يتقدم اليوم الى الواجهة ،بل بات بمثابة أداة جد

فعالة تسمح للسلطة الحاكمة في جبه مطالب االستقاللية بمبدأ ال يقل أهمية هو مبدأ المساواة أمام تولي
المناصب القضائية .وهي بذلك تبرر وترفد المطلب بتطهير القضاء وتضعف في موازاة ذلك من

مشروعية مطالب االستقاللية.

بقي أن ننبه القارئ الى أن هذا التقرير وضع في أواخر  1121وأنه بالتالي ال يتناول المستجدات
القضائية الحاصلة في  1122والتي يمكنه االطالع عليها من خالل التقارير األسبوعية التي تنشرها
المفكرة القانونية دوريا على موقعها االلكتروني.
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أستاذ القانون الجنائي بكلية احلقوق – جامعة اإلسكندرية (مصر)

تقدي ـ ــم

المستجدات القضائية في مصر ()1021

الفصل األول -التنظيمات التشريعية للسلطة القضائية
النقاشات واألعمال الدستورية بخصوصا القضاء

وضع هيئة قضايا الدولة

وضع هيئة النيابة اإلدارية

وضع المحكمة الدستورية العليا
النيابة العامة

وضع القضاء العسكري

ضمانات استقالل القضاء في الدستور الجديد

النقاشات واألعمال التشريعية بخصوص السلطة القضائية

النقاشات حول مشاريع قانون السلطة القضائية

النقاشات حول طريقة محاكمة جرائم النظام السابق

النقاشات حول ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

النقاشات حول معايير تعيين القضاة وضرورة تأهيلهم

النقاشات حول قضية بطء العدالة وارتباطها بإصالح القضاء

قضية تطهير القضاء

الفصل الثاني -العالقة بين السلطة القضائية والسلطات األخر
خطاب السلطات الحاكمة بشأن استقالل القضاء

تدخل السلطات الحاكمة في شؤون القضاء

اإلشكاليات في العالقة بين السلطة القضائية وغيرها من سلطات الدولة

اإلشكاليات في العالقة بين البرلمان والسلطة القضائية

اإلشكالية في العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
إشكالية عدم احترام أحكام القضاء

الفصل الثالث -طبيعة العالقات بين المؤسسات القضائية والقضاة

تنظيم السلطة القضائية

مجلس القضاء األعلى

المجلس الخاص للشؤون اإلدارية بمجلس الدولة

تنظيم القضاة

الفصل الرابع -الحراك داخل القضاء
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التجمعات القديمة
التجمعات الحديثة

التجاذبات السياسية والفكرية وانعكاسها على القضاة

التجاذبات الخاصة بموقف السلطة السياسية من القضاء

التجاذبات الخاصة باألمور القضائية البحتة

الفصل الخامس -دور القضاء في العدالة االنتقالية
ترجمة السلطة السياسية آلليات العدالة االنتقالية

تشكيل لجنة تقصي الحقائق

تعيين مساعد لرئيس الجمهورية لشؤون العدالة االنتقالية

تعويض الضحايا

تكريم الشهداء وتخليد ذكراهم

األحكام القضائية والمالحقات لرموز النظام السابق

الحكم في قضية الرئيس السابق ووزير داخليته وبعض معاونيه
الحكم في قضية موقعة الجمل

أحكام البراءة لضباط الشرطة

األحكام والدعاوي إلنصاف ضحايا االستبداد والتحول

أحكام في قضايا التعذيب والقتل للمواطنين

المحاكمات عن قضايا استخدام العمال سخرة

محاكمات عن جرائم الفساد المالي

التحوالت في الوظيفة القضائية في اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة

صدور حكم محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل

اإلفراج عن المقبوض عليهم في التظاهرات السلمية

تعليق العمل بالمحاكم اعتراضاً على اإلعالن الدستوري
الدور السياسي للقضاء

الفصل السادس  -الحراك السياسي االجتماعي حول القضاء

الحوار الوطني :ينصب على عدة مجاالت جزئية
الحوارات القطاعية

موقف التيارات اإلسالمية من القضاء

الحوارات داخل الهيئات القضائية

موقف القوى االجتماعية من القضاء

ضرورة القيام بإصالحات قضائية

الدعوة إلى محاسبة القضاة ومحاكمتهم
الدفاع عن استقالل القضاء

خاتم ـ ـ ــة
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تقدي ـ ــم
بدأت المفكرة القانونية تجربة جديدة ،قوامها إطـالق فكـرة تقريـر دوري يصـدر سـنويا عـن القضـاء فـي الـدول
العربيــة ،يرصــد أحـوال القضــاء ،وأهــم األحــداث القضــائية التــي مــر بهــا القضــاء فــي كــل دولـة عربيـة خــالل
العــام المنصــرم .وقــد ش ـرفتني المفك ـرة القانونيــة باختيــاري إلعــداد التقريــر القضــائي المصــري لســنة ،1121
وهي مهمة ليست باليسيرة ،فمصر تعيش منذ ثورة  12ينـاير  1122ضـد نظـام الحكـم االسـتبدادي السـابق
ثــورة أخــرى قضــائية ،تســعى إلــى الحفــاظ علــى اســتقالل وحصــانة القضــاء لــيس فقـط عــن الســلطة التنفيذيــة،
كمــا كــان عليــه األمــر فــي ظــل النظــام الســابق ،وانمــا كــذلك دعــم االســتقالل فــي مواجهــة بــاقي الســلطات
ومختلــف القــوى السياســية والحزبيــة ودوائــر النفــوذ المختلفــة التــي تتصــارع علــى الســاحة المصـرية فــي الفتـرة
االنتقالية ،التي كنا نأمل أن تنتهي بانتخاب أول رئيس مدني لمصر انتخاباً ح اًر ،فإذا بها تمتـد حتـى يومنـا
هذا ،وال يعلم إال اهلل متى ستنتهي لتبقى مصر دولة قوية بتاريخها وشعبها وسلطاتها الشرعية.
وقد تناولت األحداث القضائية لعام  1121بعين الباحث المراقب لألحداث ،ومن منظور المـواطن
المصري المهتم بالشأن القضائي من سنوات مضت ،والمهموم دوماً بشؤون الوطن وقضاياه المختلفة .وقـد
طغــي التكــوين القــانوني والمــنهم األكــاديمي علــى عــرض األحــداث القضــائية وتقييمهــا ،مــع محاولــة ربطهــا
بمجمل المشهد السياسي الحاكم لكـل مـا يحـدث فـي مصـر بعـد الثـورة .لكـن الجانـب السياسـي اقتصـر علـى
ما يكون له عالقة بالشأن القضائي ،أما الحوارات السياسـية البحتـة التـي ال تـنعكس علـى الشـأن القضـائي،
فلم تجد لها مكاناً في هذا التقرير.
أسأل اهلل أن يكون العرض موفياً بالغرض العلمي المطلوب ،وأن يسهم في إعداد التقريـر اإلقليمـي
السنوي لعام  ،1121الذي نأمل أن يكون نموذجاً يحتذى في التقارير الوطنية للسنوات القادمة.
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الفصل األول -التنظيمات التشريعية للسلطة القضائية
يمكن أن نميز في هذا المجال بـين النقاشـات واألعمـال الدسـتورية ،والنقاشـات واألعمـال التشـريعية

التي تستهدف السلطة القضائية.

النقاشات واألعمال الدستورية بخصوص القضاء:
احتـدم النقــاش حـول وضــع الســلطة القضـائية فــي الدسـتور الــذي يجــري إعـداده ،ودار النقــاش حــول

مكونات السلطة القضائية والجهات التي يضفى عليها الدستور وصف "هيئـة قضـائية مسـتقلة" واختصـا

كل هيئة ،وطال النقاش تقريباً كافة الهيئات:

وضع هيئة قضايا الدولة :هي الهيئة التي تمثل الحكومة وتدافع عن وجهة نظرها في الدعاوي التي ترفع

ضدها أمام المحاكم ،وينظمها القانون رقم  52لسـنة  2222المعـدل بالقـانون رقـم  21لسـنة  2292والـذي

غير اسمها من إدارة قضايا الحكومة إلى هيئة قضايا الدولة.

ثــار النقــاش فــي الجمعيــة التأسيســية لصــياغة مشــروع الدســتور بدايــة حــول اســتبدال "هيئــة النيابــة

المدنيــة" بهيئــة قضــايا الدولــة ،ثــم حــول إضــفاء وصــف هيئــة قضــائية مســتقلة علــى هيئــة قضــايا الدولــة إذا
ظلت باختصاصها المحدد في قانون إنشـائها .وللحقيقـة التاريخيـة ،نشـير إلـى أن رئـيس الجمعيـة التأسيسـية
المستشار حسام الغرياني كان له رأي مسبق ضمنه أحد أحكامه مؤداه أن تلك الهيئة وهيئة النيابة اإلدارية

ليســتا مــن الهيئــات القضــائية التــي عناهــا دســتور  2252فــي مادتــه  ،99ألنهمــا تضــمان المحــامين عــن

الحكومة ومحققيها ،وتلحق بوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية .لكن المحكمة الدستورية العليا لـم تقـر
هذا النظر في قرارها التفسيري الصادر في الطلب رقم  1لسنة 12ق تفسير بجلسة .1112/2/5

وقــد دار نقــاش غيــر علمــي علــى صــفحات الج ارئــد وفــي وســائل اإلعــالم المســموعة والمرئيــة ،ثــم

عقـدت لقـاءات عــدة ضـمت ممثلــي هيئـة قضــايا الدولـة ورئـيس الجمعيــة التأسيسـية للدســتور ،وأسـفر النقــاش

عــن اتفــاق بــأن تظــل هيئــة قضــايا الدولــة "هيئــة قضــائية مســتقلة" .لــذلك نص ـت المــادة  252مــن مشــروع

الدســتور علــى مــا يلــي" :هيئــة قضــايا الدولــة هيئــة قضــائية مســتقلة ،تتــولى االدعــاء العــام المــدني والنيابــة

القانونية عن الدولة في المنازعات ،والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز اإلداري للدولة.
وتخت

بإعـداد العقـود ،وتسـوية المنازعـات ،التـي تكـون الدولـة طرفـا فيهـاى وذلـك علـى النحـو الـذي ينظمـه

القــانون .ويحــدد القــانون اختصاصــاتها األخــرى .ويكــون ألعضــائها الضــمانات والحقــوق والواجبــات المقــررة
ألعضــاء الس ــلطة القضــائية" .والواق ــع أن ص ــياغة الــن

الدســتورية ،حي ــث ك ــان الواج ــب أن تك ــون ص ــياغة ال ــن

عل ــى هــذا النح ــو ال تتف ــق مــع أص ــول الص ــياغة
عل ــى النح ــو الت ــالي" :هيئ ــة قض ــايا الدول ــة هيئ ــة

قضــائية مســتقلة ،يحــدد القــانون اختصاصــاتها ويكــون ألعضــائها الضــمانات والحقــوق والواجبــات المقــررة
ألعضاء السلطة القضائية".

وضع هيئة النيابة اإلدارية :هي الهيئة التي تتولى التحقيق في المخالفات المالية واإلدارية وتباشر الدعوى

التأديبيــة أمــام القضــاء اإلداري .وقــد ثــار النقــاش حــول اعتبارهــا هيئــة قضــائية مســتقلة وادراجهــا فــي بــاب
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السلطة القضائية .وبعد حرب كالمية واعالمية بين رئيس اللجنة التأسيسية وأعضاء هيئـة النيابـة اإلداريـة،
عقــدت لقــاءات بــين رئــيس الجمعيــة التأسيســية وممثلــي هيئــة النيابــة اإلداريــة لتقريــب المواقــف ،وأســفرت

المعرك ــة ع ــن انتص ــار هيئ ــة النياب ــة اإلداري ــة الت ــي خصـ ـ

له ــا نـ ـ

الم ــادة  291م ــن مش ــروع الدس ــتور

ونصــها" :النيابــة اإلداريــة هيئــة قضــائية مســتقلة ،تتــولى التحقيــق فــي المخالفــات الماليــة واإلداريــة ،وتحريــك
ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ،واتخاذ اإلجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فـي

أداء الم ارفـ ــق العامـ ــة ،ويحـ ــدد القـ ــانون اختصاصـ ــاتها األخـ ــرى .ويكـ ــون ألعضـ ــائها الضـ ــمانات والحقـ ــوق
والواجبــات المقــررة ألعضــاء الســلطة القضــائية" .ومــا قلن ـاه عــن الــن
على هذا الن

 ،فقد كان يكفي الن

الخــا

بهيــة قضــايا الدولــة يصــدق

عليها واإلحالة إلى القانون لتحديد اختصاصاتها.

وضععع المحكمععة الدسععتورية العليععا :المحكمــة الدســتورية العليــا صــاحبة النصــيب األوفــر مــن الهجــوم مــن

المؤسســات السياســية للدولــة بســبب موقفهــا مــن هــذه المؤسســات ،خصوص ـاً بعــد أن حكمــت بعــدم دســتورية
النصو

التي انتخب على أساسها مجلس الشعب بعد ثورة  12يناير ممهدة بـذلك لحـل المجلـس ،وكانـت

تســتعد إلصــدار حكمهــا فــي خصــو

مجلــس الشــورى ليلقــى ذات مصــير مجلــس الشــعب وفــي خصــو

الجمعيــة التأسيســية لوضــع الدســتور .لكــن محاص ـرة أنصــار التيــار اإلســالمي لمقــر المحكمــة ومنــع دخــول

أعضائها في يوم األحد  ،1121/21/1الذي كان محدداً للنطق باألحكام ،دفع المحكمة إلى تعليـق العمـل
بها ألجل غير مسمى.

وقــد واجهــت المحكمــة الدســتورية العلي ــا اتهامــات عديــدة أبرزهــا قيامه ــا بــدور سياســي يعــوق بن ــاء

مؤسسـات الدولــة إلنهــاء الفتـرة االنتقاليــة ،وطالــت االتهامـات أشــخا
الهادفـة إلــى االنتقــام مــن المحكمــة وتقلــي

()2

قضــاة المحكمــة  .وبــدأت النقاشــات

دورهــا وتغييـر اختصاصــها مــن الرقابــة الالحقــة علــى الدســتورية

إلى الرقابة السابقة بالنسبة لبعض القـوانين ضـماناً السـتقرار األوضـاع القانونيـة لمؤسسـات الدولـة ولألفـراد.
كما طالـب الـبعض بإلغـاء المحكمـة الدسـتورية لتمكـين الثـورة مـن تحقيـق أهـدافها فـي بنـاء المجتمـع الجديـد،

وتلك كلمات حق يراد بها باطل.

وقد انتهى النقاش حول المحكمة الدستورية العليا إلى الـن

اعتبارها "جهة قضائية مستقلة" ،لكن مع تقلي

عليهـا فـي بـاب السـلطة القضـائية مـع

دورها ،وتمثل ذلك في أمرين هامين:

األول :تخفــيض عــدد أعضــاء المحكمــة مــن تســعة عشــر إلــى أحــد عشــر عض ـواً .وتخفــيض عــدد

أعضاء المحكمة يحد من قدرتها على إنجاز أعمالها ومباشـرة اختصاصـاتها .ويسـري خفـض عـدد أعضـاء
المحكمــة فــور الموافقــة علــى العمــل بالدســتور الجديــد ،طبق ـاً لــن

المــادة  122مــن الدســتور .وقــد يكــون

القصـد مـن تقليــل عـدد القضـاة إقصــاء القاضـية تهــاني الجبـالي ،وكـذلك تعيــين قضـاة مـن توجــه معـين كلمــا
خرج أحد قضاة المحكمـة الحـاليين إلـى التقاعـد .ولسـرعة تحقيـق هـذا الهـدف تكـون الخطـوة التاليـة تخفـيض

( )2تنظــر محكمــة جنايــات القــاهرة فــي شــهر فب اريــر القــادم قضــية إهانــة قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا المــتهم فيهــا محاميــان مــن جماعــة اإلخ ـوان
المسلمين ،نسبا إلـى أعضـاء المحكمـة تزويـر الحكـم الصـادر بـبطالن مجلـس الشـعب وارسـاله إلـى المطـابع األميريـة ونشـره بالجريـدة الرسـمية قبـل
انعقاد الجلسة والمداولة ،وهي وقائع نفاها رئيس المحكمة.
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سن التقاعد للقضاة إلى خمسة وستين عاماً.
الثععاني :اســتبعاد القـوانين المنظمــة لمباشـرة الحقــوق السياســية واالنتخابــات الرئاســية والتشـريعية مــن

الرقابــة الالحقــة للدســتورية .فطبق ـاً للمــادة  255مــن مشــروع الدســتور يعــرض رئــيس الجمهوريــة أو مجلــس

النـ ـواب مش ــروعات ه ــذه القـ ـوانين عل ــى المحكم ــة الدس ــتورية العلي ــا قب ــل إص ــدارها ،لتقري ــر مـ ـدى مطابقته ــا

للدستور ،على أن تصدر قرارها في هذا الشأن خالل خمسة وأربعـين يومـا مـن تـاريض عـرض األمـر عليهـا،

المقترحة .واذا الحظنا ما يترتـب علـى تخفـيض عـدد أعضـاء

واال ُعد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصو
المحكمة من تأثير في قدرتها على أداء دورها الرقـابي السـابق والالحـق علـى دسـتورية القـوانين ،ظهـر جليـاً
أن المقصود من تنظيم وضع المحكمة الدستورية على النحو الذي جاء به مشروع الدستور ،وما سوف يرد
بها من قيود ،يهدف إلى إبعادها عن أي تـأثير فـي الحيـاة السياسـية .يضـاف إلـى ذلـك

في القانون الخا

أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام ترشيح جهات غير قضائية أشخاصاً ليكونوا قضاة في المحكمة.
النيابععة العامععة :جــرت مناقشــات دســتورية حــول تقلــي

دور النيابــة العامــة وقصـره علــى االتهــام مــع إســناد

مهم ــة التحقي ــق إل ــى قض ــاة التحقي ــق .كم ــا تناول ــت الجمعي ــة التأسيس ــية للدس ــتور وض ــع النائ ــب الع ــام ،بع ــد
اإلعـالن الدسـتوري الـذي أصـدره رئـيس الجمهوريـة فــي  12نـوفمبر  1121وترتـب عليـه عـزل النائـب العــام
عب ــد المجي ــد محمـــود وتعي ــين نائ ــب عـ ــام جدي ــد بالمخالفـ ــة لق ــانون الس ــلطة القضـ ــائية (م  2م ــن اإلعـ ــالن

الدستوري).

وقــد انتهــت الجمعيــة التأسيســية للدســتور إلــى اإلبقــاء علــى النيابــة العامــة كســلطة اتهــام وتحقيــق،

فنص ـت المــادة  2/252مــن مشــروع الدســتور علــى أن" :النيابــة العامــة جــزء ال يتج ـ أز مــن القضــاء ،تتــولى
التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ،ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى".
أمـا بخصــو

النائــب العــام فقــد نصــت المــادة  1/252مــن مشــروع الدســتور علــى أنــه يعــين بقـرار

مــن رئــيس الجمهوريــة ،بنــاء علــى اختيــار مجلــس القضــاء األعلــى ،مــن بــين ن ـواب رئــيس محكمــة الــنقض
والرؤساء باالستئناف والنواب العامين المساعدين ،وذلك لمدة أربع سنوات ،أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن

التقاعــد أيهمــا أقــرب ،ولم ـرة واحــدة ط ـوال مــدة عملــه .وكــان اإلعــالن الدســتوري الصــادر فــي  12نــوفمبر
 1121قــد نـ

علــى تعيــين النائــب العــام مــن بــين أعضــاء الســلطة القضــائية بقـرار مــن رئــيس الجمهوريــة

لمدة أربـع سـنوات مـع سـريان هـذا الـن

"علـى مـن يشـغل المنصـب الحـالي بـأثر فـوري" .وتطبيقـاً لإلعـالن

الدستوري ،أصدر رئيس الجمهورية ق ار اًر في ذات اليوم بتعيين النائب العـام الجديـد لمـدة أربـع سـنوات ،وهـو

ما ترتب عليه ضمناً عزل النائـب العـام الـذي كـان سيسـتمر ممارسـاً لمهـام منصـبه حتـى عـام  1122طبقـاً
لقانون السلطة القضائية الساري المفعول.

وضع القضاء العسكري :ثار الخالف في الجمعية التأسيسية حول وضع القضاء العسكري :هـل يكـون فـي

ـاء يقتصــر علــى محاكمــة
بــاب الســلطة القضــائية أم فــي البــاب الخــا بــالقوات المســلحة حتــى يكــون قضـ ً
ـري علــى إد ارجــه ضــمن بــاب القـوات المســلحة تحــت عنـوان "القضــاء
العســكريين دون سـواهم .وقــد اســتقر الـ أ

العسكري" في المادة  229التي نصت على أن " :القضاء العسكري "جهة قضائية مستقلة" ،يخـت
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دون

غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضـباطها وأفرادهـا .وال يجـوز محاكمـة مـدني أمـام

القضـ ــاء العسـ ــكري إال فـ ــي الج ـ ـرائم التـ ــي تضـ ــر بـ ــالقوات المسـ ــلحةى ويحـ ــدد القـ ــانون تلـ ــك الج ـ ـرائم ،ويبـ ــين

اختصاصات القضاء العسكري األخـرى .وأعضـاء القضـاء العسـكري مسـتقلون ،غيـر قـابلين للعـزل ،ويكـون
لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء الجهات القضائية".
ويالحظ أن الن

أسند لقانون القضاء العسكري تحديد الجرائم التي يرتكبهـا المـدنيون والتـي تجيـز

محاكمة مرتكبيها أمام القضاء العسكري إلضرارها بـالقوات المسـلحة ،وهـو مـا يخشـى معـه التوسـع فـي هـذه

الجرائم .وقد اعترض ممثل القوات المسـلحة فـي الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور علـى حظـر محاكمـة المـدنيين
أمــام القضــاء العســكري مطلق ـاً ،فجــاء ن ـ

الدســتور بــالحظر مــع االســتثناء ،ليضــع بــذلك أساس ـاً دســتورياً

لمحاكمــة المــدنيين أمــام القضــاء العســكري ،وهــو أمــر كــان محــل نقــد مــن رجــال القــانون ونشــطاء حقــوق
اإلنسان ،ومحل مطالبة بحظـره مـن الثـوار والقـوى السياسـية علـى اخـتالف توجهاتهـا بمـا فيهـا قـوى اإلسـالم

السياسي التي عانت أكثر من غيرها من المحاكمات العسكرية في عصور االستبداد.

والمالحظ أن قوى اإلسالم السياسي ،ذات األغلبية المسيطرة في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع

مشــروع الدســتور ،تســعى إلــى إرضــاء جميــع مؤسســات الدولــة بنصــو

تضــمن لهــا االســتقالل عــن بــاقي

مؤسسـات الدولــة وعــن الدولـة ذاتهــا .ويمثــل ذلــك مشـكلة يخشــى أن تــؤدي إلــى تفكيـك الدولــة إلــى مؤسســات

مستقلة ،فيسهل السيطرة عليها.

ضععمانات اسععتقالل القضععاء فععي الدسععتور الجديععد :وردت عــدة نصــو
استقالل القضاء بوصفه من ضمانات حماية الحقوق والحريات:

فــي مشــروع الدســتور الجديــد تؤكــد

 -الم ــادة  52تق ــرر أن اس ــتقالل القض ــاء وحص ــانة القض ــاة ض ــمانتان أساس ــيتان لحماي ــة الحق ــوق

والحريات.

 -المــادة  52تقــرر أن التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة .وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات

التقاضــي وســرعة الفصــل فــي القضــايا .ويحظــر تحصــين أي عمــل أو ق ـرار إداري مــن رقابــة القضــاء .وال
يحاكم شخ

إال أمام قاضيه الطبيعيى والمحاكم االستثنائية محظورة.

 -المـ ــادة  229تـ ــن

علـ ــى أن السـ ــلطة القضـ ــائية مسـ ــتقلة ،وأن التـ ــدخل فـ ــي ش ـ ـؤون العدالـ ــة أو

 -المادة  251تن

علـى أن القضـاة مسـتقلون ،غيـر قـابلين للعـزل ،ال سـلطان علـيهم فـي عملهـم

القضايا جريمة ال تسقط الدعاوي الناشئة عنها بالتقادم.
لغير القانون.

كمــا نصــت م ـواد أخــرى علــى اســتقالل الجهــات القضــائية األخــرى وهــي مجلــس الدولــة والمحكمــة

الدســتورية العليــا ،والقضــاء العســكري .وكــذلك اســتقالل الهيئــات القضــائية ،مثــل هيئــة قضــايا الدولــة والنيابــة

اإلدارية والخبراء.

ونصــت المــادة  292علــى المحامــاة باعتبارهــا مهنــة ح ـرة ،وهــي ركــن مــن أركــان العدالــة ،يمارســها
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المحــامي فــي اســتقالل ،ويتمتــع أثنــاء تأديــة عملــه بالضــمانات التــي تكفــل حمايتــه وتمكينــه مــن مباشـرة هــذا

العمل.

النقاشات واألعمال التشريعية بخصوص السلطة القضائية:
اتسعت دوائر النقاش حول مشروعات قوانين تنظيم السلطة القضائية لتبني سياسات إصالحية في

مجــال القضــاء .هــذه النقاشــات ليســت مســتحدثة فــي مصــر ،فالــدعوة إلــى ضــمان اســتقالل القضــاء وتحديثــه
لزيــادة فعاليت ـه وتخليصــه مــن المعوقــات التــي تحــد مــن انطالقــه نحــو أداء رس ـالته بــدأت مــع بدايــة التنظــيم
القضائي في مصر ،واستمرت حتى الوقت الراهن .وبعد ثورة  12يناير علت األصـوات المطالبـة بإصـالح

أو "تطهيــر القضــاء" ،سـواء مــن الثـوار أو القــوى السياســية أو مــن بعــض القضــاة ،لضــمان اســتقالله وزيــادة
فاعليته.

النقاشات حول مشاريع قانون السلطة القضائية:
 -أصحاب المبادرة إلصدار قـانون جديـد للسـلطة القضـائية هـم أوالً :القضـاة أنفسـهم ،الـذين طالمـا

نــادوا بتعــديل قــانون الســلطة القضــائية المعمــول بــه منــذ ســنة  2251لــدعم اســتقالل القضــاء وتخليصــه مــن

ســيطرة الســلطة التنفيذيــة وتغولهــا فــي الشــأن القضــائي عــن طريــق الســلطات التــي يمنحهــا القــانون لــوزير

العدل .لكن المطالبة بدعم اسـتقالل القضـاء تـأتي كـذلك مـن شـركاء العدالـة مثـل المحـامين ،ومـن جمعيـات
حقوق اإلنسان ،بل مـن المـواطنين أنفسـهم الـذين يـدركون ضـرورة ضـمان اسـتقالل القضـاء لحمايـة حقـوقهم

وحرياتهم.

 -أجريت تعـديالت علـى قـانون  2251فـي السـنوات .1115 ،1112 ،1112 ،1111 ،2292

وكانـت التعــديالت بنــاء علــى اقت ارحــات مــن نــادي القضــاة أو مجلــس القضــاء األعلــى أو بنــاء علــى مشــاريع

تتقــدم بهــا الحكومــة إلــى البرلمــان .وبعــد ثــورة  12ينــاير  ،1122أعــدت مشــروعات مــن نــادي القضــاة ومــن

مجلــس القضــاء األعلــى الــذي شــكل لجنــة برئاســة القاضــي أحمــد مكــي وزيــر العــدل الحــالي إلعــداد مشــروع

قــانون جديــد للســلطة القضــائية ،أثععار أزمععة كبيععرة بععين القضععاة والمحععامين فععي سععنة  ،2100بسععبب عععدم
احتوائععه علععى نصععوص تواجععه مشععكلة توريععث وظععائف القضععاء ،واعتبععار المحععامين مععن أع عوان القض عاء
وليس عوا شععركاء فععي تحقيععق العدالععة ،والتصععرف فععي ج عرائم الجلسععات ،وتخصععيص نسععبة مععن الارامععات

المحكوم بها للقضاة .لكن مشروع القانون تضمن أحكاماً كان قد طالب بها نادي القضاة في مشروع أعده
سنة  1112باعتبارها إصالحات ضرورية ،منها نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضـاء األعلـى،
والغاء سلطات وزير العـدل فـي نـدب رؤسـاء المحـاكم االبتدائيـة وفـي مجـال تأديـب القضـاة وأعضـاء النيابـة
العامة ،وباختصار إنهاء كل صور تدخل وزير العدل في شؤون القضاء ،باإلضافة إلى الن

علـى نـادي

القضاة في صـلب القـانون لتأكيـد دوره فـي ضـمان اسـتقالل القضـاء ،وهـو مـا رفضـته و ازرة العـدل مـ ار اًر قبـل
الثورة بحجة أن النادي ليس من السلطة القضائية.

 أهم األولويـات المطروحـة ضـمان اسـتقالل كامـل للسـلطة القضـائية عـن السـلطة التنفيذيـة ممثلـة-9-

فـي وزيــر العــدل ورئــيس الجمهوريــة بمـا لهمــا مــن ســلطات واســعة فـي الشــأن القضــائي .لكــن المشــاريع التــي

أعــدت فــي مصــر ال تركــز علــى موضــوع تطهيــر القضــاء الــذي وصــفه رئــيس نــادي القضــاة الحــالي بأنــه

"حــديث اإلفــك" ،بينمــا اعتــرف رئــيس مجلــس القضــاء األعلــى الســابق القاضــي حســام الغريــاني بــأن القضــاء

يجــرى تطهيـ اًر ذاتيـاً بطريقــة سـرية حفاظـاً علــى هيبــة القضــاء ومكانتــه فــي أعــين النــاس .لكــن بعــد ثــورة 12
يناير ارتفعـت األصـوات المطالبـة بتطهيـر القضـاء ،وتـزعم بعـض القضـاة مـن تيـار االسـتقالل هـذه الـدعوة،

فكان جزاؤهم التحقيق معهم بتهمة إهانة السلطة القضائية.

 -التوجه ــات العام ــة لمش ــروعات ق ــانون الس ــلطة القض ــائية ترك ــز عل ــى إلغ ــاء ك ــل ص ــور القضـ ـاء

االســتثنائي وضــمان حــق كــل متق ـاض فــي االلتجــاء إلــى قاضــيه الطبيعــي ،وحظــر محاكمــة المــدنيين أمــام
المحاكم العسكرية ،وهو ما تم بقانون صدر في شهر مايو  1121وأكده مـن حيـث المبـدأ مشـروع الدسـتور

المع ــروض عل ــى الش ــعب لالس ــتفتاء علي ــه ي ــوم  22ديس ــمبر  .1121كم ــا أن أهـ ـم التوجه ــات العام ــة دع ــم

اســتقاللية القضــاء ،ولكــن مــن أعــدوا هــذه المشــروعات ال يربطــون بــين اســتقاللية القضــاء وضــمان الشــفافية
والمعايير الموضوعية الكافية للتعيين في وظائف القضاء.
النقاشات حول طريقة محاكمة جرائم النظام السابق:
تــدور النقاشــات حــول مالءمــة تشــكيل محــاكم ثوريــة ،أو بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه فــي ظــل

المحاكم العادية ،أو تبني آليات العدالة االنتقالية؟

طالـب الثـوار بضـرورة عقـد محاكمـات ثوريـة تحقـق العدالـة السـريعة النـاجزة لتحقيـق مطالـب الثــورة.

لكن نشطاء حقوق اإلنسـان يـرون ضـرورة تبنـي نمـوذج العدالـة االنتقاليـة التـي تعتبـر المحاكمـات مـن أولـى

آلياتهــا التــي تفــرض عل ــى الدولــة التحقيــق ف ــي ج ـرائم انتهاكــات حقــوق اإلنس ــان ،وج ـرائم الفســاد السياس ــي
والمالي ،وجرائم القتل أو التسبب في قتـل أو إصـابة الثـوار ،وتقـديم المسـؤولين عنهـا للمحاكمـة أمـام محـاكم

وطنية أو دولية أو مختلطة.

لكــن الــذي حــدث هــو اللجــوء إلــى المحــاكم العاديــة واإلج ـراءات العاديــة إلج ـراء تلــك المحاكمــات.

وترتــب علــى ذلــك تعـريض القضــاة الــذين أســندت إلــيهم هــذه المحاكمــات لضــغوط شــعبية كبيـرة بســبب بــطء

المحاكمــات ونقـ

األدلــة .فــالرأي العــام ينتظــر أحكامـاً باإلدانــة لرمــوز النظــام الســابق الــذين أفســدوا الحيــاة

السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة وقتلـوا وأصـابوا المتظـاهرين أو تسـببوا فـي ذلـك .لكـن قصـور التحقيقـات
وعجز األدلة عن إثبات اإلدانة ،فرض على القضاة إصدار أحكام بالبراءة مطابقة للقانون ،لم يـرض عنهـا

المواطنون الذين نادوا بتطهير القضاء وعزل النائب العام بعد أن عدوه مسؤوالً عمـا أسـموه مهرجـان البـراءة

للجميع.

النقاشات حول ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا:
طالب بعض النواب في أول برلمان منتخب بعـد ثـورة  12ينـاير بتعـديل قـانون المحكمـة الدسـتورية

العليــا ،لتقلــي

صــالحياتها فــي الرقابــة علــى دســتورية الق ـوانين ،بحجــة المحافظــة علــى اســتقرار مؤسســات
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الدولة .ونادى البعض باألخذ بالرقابة السابقة ،وتمسك آخرون بالرقابة الالحقـة مـع اسـتبعاد بعـض القـوانين
من نطاق الرقابة ،وانتهى آخرون إلى األخذ بنوعي الرقابة حسب موضوع القانون.

وقد كرس مشروع الدستور الرقابة السابقة وحدها علـى مشـروعات قـوانين مباشـرة الحقـوق السياسـية

واالنتخابات ،والرقابة الالحقة على باقي القوانين (م  255من المشروع) .وامعاناً في تقلي

دور المحكمة

الدستورية العليا خفض مشروع الدستور عدد أعضائها وأناط بالقانون بيان كيفية اختيـارهم علـى أن يصـدر
بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ،كما أناط به تنظيم ما يترتب علـى الحكـم بعـدم دسـتورية نـ

تشـريعي

من آثار .والذي نرجحه أن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا سوف يكـون مـن أولـى أولويـات البرلمـان
القادم ،وسوف يتوقف نطـاق التعـديل علـى توجـه األغلبيـة التـي سـوف تفرزهـا االنتخابـات البرلمانيـة المزمـع

إجراؤهــا بعــد إق ـرار مشــروع الدســتور الجديــد .ويــزداد القلــق لــدى التيــارات الليبراليــة علــى مســتقبل القض ــاء

الدســتوري فــي مصــر ،وقــد كــان دوره ارئــداً فــي حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة فــي أحلــك فت ـرات النظــام
االســتبدادي الســابق علــى ثــورة  12ينــاير .ومــع ذلــك يعتبــر الــبعض المحكمــة الدســتورية العليــا مــن مي ـراث

النظــام الســابق ،وتحــاول بعــض القــوى السياســية إيجــاد حــل للـتخل
األقل إضعاف دورها في البنية القانونية التي يجري اإلعداد لها.

منهــا أو مــن بعــض قضــاتها ،أو علــى

النقاشات حول معايير تعيين القضاة وضرورة تأهيلهم:
يتوق معظم خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة إلى االلتحاق بالسـلك القضـائي ،لمـا يحظـى

ب ــه القض ــاة م ــن تق ــدير واحتـ ـرام كبي ــر عن ــد الش ــعب المص ــري .ونظـ ـ اًر لمحدودي ــة األم ــاكن المتاح ــة ،تحت ــدم

المنافسة بين جميع خريجي القانون لاللتحاق بوظائف القضـاء .لكـن االختيـار بـين المتقـدمين يسـتند أحيانـاً
إل ــى مع ــايير غي ــر موض ــوعية تح ــدث تمييـ ـ اًز غي ــر دس ــتوري ب ــين المـ ـواطنين ،يس ــتند إل ــى عالق ــات الق ارب ــة
والعالقات الشخصية.

ويولي المجتمـع اهتمامـاً كبيـ اًر لموضـوع اختيـار مـن يلتحقـون بالوظـائف القضـائية ،وينظـر كثيـرون

بعــين الريبــة إلــى تقليــد قضــائي كــاد أن يصــير عرفـاً مســتق اًر ،يحســبه القضــاة حقـاً مكتســباً لهــم ،يخــرق مبــدأ
المساواة بين المواطنين ،أال وهو توريث الوظائف القضائية .وقد كان توريث القضاء مسكوتاً عنـه فـي ظـل

النظام السابق على ثورة  12يناير ،أمالً من الحاكم في أال يعارض رجال القضاء توريث الحكـم .لكـن بعـد

ثورة  12يناير يصعب قبول هذا األمر ،ألن الشعب لن يسكت عليه.

ويــرى المعارضــون للتوريــث فــي الوظــائف القضــائية أنــه يفســد الســلطة القضــائية ،ألنــه يــدفع إلــى

منصة القضاء أشخاصاً ال تتوافر لهم دوماً الكفاءة الالزمة لممارسـة هـذه الرسـالة ،وهـو مـا يقلـل مـن كفـاءة

النظام القضائي ويضر بمصالح المتقاضين .ونحن ال نرى ما يحول دون تعيين أبناء القضاة في الوظائف
القضائية إذا كانوا قد حصلوا على أفضل التقديرات أثناء الدراسة ،كما أننا ال نعترض على اعتبار االنتماء
إلـى أسـرة قضــائية معيـا اًر للتــرجيح عنـد التسـاوي فــي التقـديرات الد ارســية وكافـة المعـايير األخــرى ،فنشـأة ابــن
القاضي في بيئة قضائية قد تمنحه صـفات وقـدرات ال تتـوافر لغيـره .لكـن الـذي يعتـرض عليـه المجتمـع هـو

أن يكــون االنتمــاء إلــى بيئــة قضــائية هــو المعيــار الوحيــد للتعيــين فــي الوظــائف القضــائية أي ـاً كــان التقــدير
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الحاصل عليه ابن القاضي أو صفاته الشخصية.
لكــن غالبيــة القضــاة ال يقبلــون أن يحــرم أبنــاؤهم مــن االلتحــاق بالســلك القضــائي ،أي ـاً كــان تقــديرهم

الد ارســي أو قــدراتهم الشخصــية ،رغــم يقيــنهم بعــدم دســتورية وشــرعية هــذه الممارســات .ويكفــي أن نــذكر بــأن

أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كانوا يتمتعون بميزة االلتحاق بالجامعة أياً كان مجموع درجاتهم في
الثانوية العامة ،لكن المحكمة الدستورية العليا قضت منذ سنوات عديدة خلـت بعـدم دسـتورية هـذا االسـتثناء

لخرقــه لمبــدأ دســتوري هــو المســاواة وتكــافؤ الفــر

بــين الم ـواطنين .ونأمــل أن يــدرك القضــاة بعــد الثــورة أن

استقالل القضاء لن يكون كامالً إال إذا كـان القاضـي قـد وصـل إلـى موقعـه وفقـاً لمعـايير موضـوعية شـفافة
تعتمد الكفاءة والجدارة قبل القرابة.

ويالحــظ أن القــوى السياســية لــم تطــرح عالنيــة مشــكلة غيــاب المعــايير الموضــوعية الكافيــة للتعيــين

بالسلك القضـائي ،ربمـا النشـغالها بـأمور سياسـية ت ارهـا أكثـر إلحاحـاً فـي الوقـت الـراهن ،أو قـد يكـون مرجـع

ذلـك الخشـية مـن إغضـاب القضـاة الـذين يفصـلون فــي قضـايا ذات بعـد سياسـي يمكـن أن تـؤثر فـي مـوازين

القوى على الساحة السياسية .كما أن القضاة ال يطرحون هذه المسألة حتى ال تثير اهتماماً أكبر من الرأي
العام ،وان كانت مشاريع القوانين التي تقدم ال تغفل هذه المسـألة ،كمـا أن رئـيس نـادي القضـاة يجعـل منهـا

أم القضــايا بالنســبة لنــادي القضــاة ،وقــد صــرح مـ ار اًر بأنــه لــن يهــدأ لــه بــال حتــى يتبـوأ أبنــاء القضــاة مـواقعهم

"الطبيعيــة" فــي النيابــة العامــة ،وكــان ذلــك بعــد اشــتراط تقــدير "جيــد" فــي ســنة  1115لاللتحــاق بالوظــائف

القضائية.

وتحظى مسألة تأهيل القضاة باهتمام بالغ مـن السـلطات القضـائية المختصـة ،التـي تعـي تمامـاً أن

دع ــم اس ــتقالل القض ــاء يتطل ــب تط ــوي اًر مس ــتم اًر لق ــدرات ومع ــارف القض ــاة لزي ــادة كف ــاءة وفاعلي ــة الس ــلطة

القضـائية .وقــد أعــد مشــروع قـانون إلنشــاء أكاديميــة القضــاء مسـتلهماً نمـوذج المدرســة الوطنيــة للقضــاء فــي

فرنســا ،لكــن الظــروف التــي تمــر بهــا الــبالد حالي ـاً وغيــاب البرلمــان ســوف تؤجــل النظــر فــي هــذا الموضــوع
قليالً.

النقاشات حول قضية بطء العدالة وارتباطها بإصالح القضاء:
حظيت قضية بطء العدالة باهتمام كبير خصوصاً بعد الثورة ،وذلك حين تصـدت المحـاكم العاديـة

لمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق وطــال أمــد هــذه المحاكمــات .ويــدرك القضــاة خطــورة مشــكلة طــول إجـراءات
التقاضــي ،ويــرون أنهــا ت ـرتبط بإصــالحات قضــائية ضــرورية ،وبتحــديث القضــاء ومــده بالتقنيــات الحديثــة
لتحسين كفاءته واإلسراع في إجراءات المحاكمة.

ويعــاني المواطنــون مــن مشــكلة بــطء إج ـراءات التقاضــي ،وطالــب الث ـوار بضــرورة إصــالح القضــاء

لعــالج هــذه المشــكلة .كمــا أن القــوى السياســية تطالــب دائمـاً بإيجــاد حلــول لمشــكلة العدالــة البطيئــة التــي قــد
تدفع المتنازعين إلى االحتكام إلى القوة والعنف لتسوية منازعـاتهم .ويـربط الـبعض بـين مشـكلة بـطء العدالـة
وغياب المحاسبة في مجال القضاء ،كمـا ال يغيـب عـن البـال تـأثير عـدم تفـرض القضـاة للعمـل القضـائي فـي
- 02 -

تف ــاقم ظ ــاهرة ط ــول إجـ ـراءات التقاض ــي .ويع ــد الن ــدب لألعم ــال اإلداري ــة أو القض ــائية وللجه ــات الحكومي ــة

وغيرها عامالً ال يمكن إنكار تأثيره في تأخير الفصل في القضايا .لذلك اتجهت مشـروعات قـوانين السـلطة

القضائية التي أعدت بعد الثورة إلى إلغاء الندب أو تقييده ،كي ال يكون سبباً في تعطيل العدالـة أو التـأثير
في القضاء واالنتقا

مـن اسـتقالله .وقـد حظـر مشـروع الدسـتور نـدب القضـاة جزئيـاً مـع إجـازة نـدبهم نـدباً

كامالً وللجهات وفي األعمـال التـي يحـددها القـانونى وذلـك كلـه بمـا يحفـظ اسـتقالل القضـاء وانجـاز أعمالـه

(م .)1/251

قضية تطهير القضاء:
تبنــى بعــض الث ـوار المطالبــة بتطهيــر القضــاء ،ونــادت بعــض القــوى السياســية بــذلك ،بــل وبعــض

القضاة وكان ذلك سبباً في إحالتهم إلى التحقيق بتهمة إهانة السلطة القضائية.

لكن نادي القضاة يرفض الدعوة إلى تطهير القضاء ،ويصفها رئيسه الحالي بأنهـا "حـديث اإلفـك".

أما القيادات القضائية ،فال تنكـر ضـرورة تطهيـر القضـاء ،لكنهـا تـرى أن القضـاء يطهـر نفسـه تطهيـ اًر ذاتيـاً

مستم اًر ،ويحال القضاة إلى مجلس الصالحية عند ثبوت انحرافات مسلكية بحقهم بعد التحقيق معهم.

وال تزال بعض القوى السياسية مصرة على موقفها المطالب بتطهير القضاء ،لكنني ال أوافـق علـى

المبالغـة فــي هــذه المطالبــة ،ألن السـلطة السياســية قــد تســتغلها للــتخل

مـن بعــض القضـاة الــذين ال يبــدون

تفهمـ ـاً لمواقفه ــا أو اس ــتجابة لرغباته ــا .واألول ــى أن يت ــرك للجه ــات الرقابي ــة ف ــي الس ــلطة القض ــائية محاس ــبة

أعضائها طبقاً لإلجراءات المقررة حفاظاً على استقالل القضاء وهيبته .وكفى مـا أصـاب القضـاء المصـري
مــن أض ـرار نتيجــة محاولــة التيــارات السياســية اســتخدام القضــاة لتحقيــق مــترب ال تتفــق مــع رســالة القضــاة
ودورهم في المجتمع ،وما ينبغي أن يتوافر لهم من توقير واحترام من الشعب المصري ،كما كان الحال في

العصـور الماضـية .وال نعتقـد أن مشـروع قـانون السـلطة القضــائية سـوف يضـيف جديـداً إلـى مـا هـو مســتقر
من قواعد تتعلق بمحاسبة القضاة عن مخالفاتهم الوظيفية أو مـا ينسـب إلـيهم مـن تجـاوزات مسـلكية تعاقـب

عليها القوانين السارية.
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الفصل الثاني -العالقة بين السلطة القضائية والسلطات األخرى
شـهدت العالقـة بـين القضـاء وغيـره مـن سـلطات الدولـة شـدا وجــذبا ،بلـغ ذروتـه فـي بعـض المواقــف

التي بـدا فيهـا تـدخل السـلطة التشـريعية واضـحاً فـي شـؤون القضـاء ،وكـان تـدخل السـلطة التنفيذيـة والسـلطة

السياسية في شؤون القضاء هو األكثر وضوحاً بحيث صار يمثل إشكالية كبرى.
خطاب السلطات الحاكمة بشأن استقالل القضاء:
يلي:

الخطاب السياسي يؤكد استقالل القضاء ،وتبدو مظاهر هـذا التعلـق بـاحترام اسـتقالل القضـاء فيمـا
أ – خطاب السيد رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثـورة الشـعبية الـذي يؤكـد فـي كـل مناسـبة احتـرام

الدولة الستقالل القضاء وعدم التدخل في شؤونه ،وأن الدولة تترك القضاة ينظمون شؤونهم بأنفسهم.

ب -أصــدر رئــيس الجمهوريــة ق ـ ار ار جمهوريــا بتحديــد اختصاصــات نائــب رئــيس الجمهوريــة ،وهــو

المستشــار محمــود مكــي الــذي كــان مــن أبــرز رمــوز تيــار اســتقالل القضــاء .وكــان مــن بــين االختصاصــات

"قيادة مشروع اإلصالح التشريعي بما يكفل استقالل القضاء وترسيض مبدأ الفصل بـين السـلطات بمـا يحقـق
أهداف ثـورة  12ينـاير ويؤسـس لبنـاء الدولـة الحديثـة" .لكـن منصـب نائـب رئـيس الجمهوريـة لـم يـن

عليـه

مشــروع الدســتور الجديــد ولــن يكــون لــه وجــود بعــد العمــل بهــذا الدســتور ،وقــد اســتقال فعـالً مــن منصــبه فــور

الموافقة على الدستور.

ج -نقل وزير العدل تبعية إدارة التفتيش القضائي من و ازرته إلى مجلس القضاء األعلـى كمـا كـان

يطالــب أنصــار تيــار االســتقالل قبــل ثــورة  12ينــاير .ومــن المعلــوم أن إدارة التفتــيش القضــائي فــي قــانون

الســلطة القضــائية الح ــالي تتبــع وزي ــر العــدل وتخ ــت

بــالتفتيش عل ــى أعمــال القض ــاة والرؤســاء بالمح ــاكم

االبتدائيــة ،وتتــولى التقيــيم الفنــي لنشــاط القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة .وكــان نــادي القضــاة يطالــب دوم ـاً

بإلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء األعلى ،وهو ما حققه وزير العدل الحـالي وأحـد رمـوز تيـار
االستقالل قبل الثورة بقرار منه ال سـند لـه مـن قـانون السـلطة القضـائية الـذي لـم يـتم تعديلـه بعـد لنقـل تبعيـة

التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء األعلى.

تدخل السلطات الحاكمة في شؤون القضاء:
الخط ــاب السياس ــي المؤك ــد الس ــتقالل القض ــاء ال يتواف ــق دومـ ـاً م ــع بع ــض المواق ــف الت ــي تتخ ــذها

الســلطة الحاكمــة ،والتــي تعكــس تــدخالً فــي شــؤون القضــاء واهــدا اًر ألحكامــه لــم نشــهد لــه مثــيالً منــذ انتهــاء
الحقبــة الناصـرية التــي تلوثــت بمذبحــة القضــاء ســنة  .2222ومــن أهــم مظــاهر التــدخل فــي شــؤون القضــاء
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نذكر:
ار فــي  9يوليــو  1121بعــودة مجلــس الشــعب إلــى االنعقــاد ،علــى
أ -إصــدار رئــيس الجمهوريــة ق ـر اً

الــرغم مــن ســبق صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية النصــو

القانونيــة التــي انتخــب

المجلس وفقـاً لهـا ،ومـا ترتـب علـى عـدم دسـتورية القـانون مـن بطـالن انتخابـات مجلـس الشـعب وحلـه بقـرار
م ــن المجل ــس األعل ــى للقـ ـوات المس ــلحة ال ــذي ك ــان يت ــولى إدارة ش ــؤون ال ــبالد عن ــد ص ــدور حك ــم المحكم ــة

الدســتورية العليــا .فبعــد نقــل الســلطة السياســية مــن المجلــس العســكري إلــى رئــيس الجمهوريــة المنتخــب ،قــام
الرئيس بإعادة مجلس الشـعب خالفـا لمـا قضـت بـه المحكمـة الدسـتورية العليـا .لكـن المحكمـة قضـت بوقـف
تنفيــذ قـرار الـرئيس باعتبــاره عقبــة ماديــة تحــول دون تنفيــذ حكمهــا بــزوال مجلــس الشــعب ،وقضـت المحكمــة

اإلدارية العليا نهائياً ببطالن المجلس وعدم جواز عقد جلساته ،فانتهي وجوده.

ب -نظ ار لموقف المحكمـة الدسـتورية العليـا ،ورغبـة مـن النظـام الجديـد فـي إبعـاد الرقابـة الدسـتورية

عــن الق ـوانين التــي يعتــزم إصــدارها أو تعــديلها لفــرض برنامجــه فــي تطبيــق الشـريعة اإلســالمية وفقــا لمفهــوم

التيــار اإلســالمي اإلخ ـواني الســلفي ،وضــعت نصــو

عليها التيار اإلسالمي ،لتقلي
عدة:

مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية للدســتور التــي يســيطر

دور المحكمة الدستورية في المرحلة القادمة ،وتبدو مظاهر ذلك فـي أمـور

 -2تخويل رئـيس الجمهوريـة حـق تعيـين رئـيس المحكمـة الدسـتورية وأعضـائها ،وكـذلك فـتح البـاب

أمام جهات غير قضائية لترشيح بعض أعضاء المحكمة (م  252من الدستور) ،وهو ما يمس استقاللها.

 -1من ــع المحكم ــة م ــن الرقاب ــة الالحق ــة عل ــى دس ــتورية قـ ـوانين االنتخاب ــات الرئاس ــية والتش ـ ـريعية

والمحلية ،واالكتفاء بعرض مشاريع هذه القوانين عليها قبل صدورها.
 -2تخفيض عدد أعضاء المحكمة للتقليل من فعاليتها.
آثار.

 -2تفويض السـلطة التشـريعية فـي تنظـيم مـا يترتـب علـى الحكـم بعـدم دسـتورية نـ

تشـريعي مـن

وال ي ـزال مسلســل المواجهــة بــين رئــيس الجمهوريــة والمحكمــة الدســتورية العليــا مســتم اًر عنــدما اتهــم

ال ـرئيس المحكم ــة بأنه ــا تت ــتمر علــى الش ــعب المص ــري وتس ــعى لتقــويض مؤسس ــاته وتعطي ــل مس ــيرته نح ــو
الديمقراطية ،وأنها تسرب أحكامهـا قبـل صـدورها ،ومنهـا الحكـم فـي الطعـن علـى مجلـس الشـورى الـذي كـان
مقــر اًر إصــداره يــوم  1ديســمبر  .1121وبالمقابــل اتهمــت المحكمــة الدســتورية رئــيس الجمهوريــة بشــن حملــة
ضدها متحدية إياه بأن يثبت تسريب المحكمة ألحكامها والمسـؤول عـن ذلـك حتـى تـتم محاسـبته .وفـي يـوم

 1ديسمبر  1121حيث كان مقـر اًر انعقـاد جلسـة المحكمـة إلصـدار أحكامهـا فـي عـدة قضـايا ،منهـا قضـية
حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشـروع الدسـتور ،حاصـر المؤيـدون لـرئيس الجمهوريـة مقـر
المحكمة الدستورية ونددوا بقضاتها بهتافات ال تليـق بمقـام المحكمـة ،فلـم تـتمكن المحكمـة مـن عقـد الجلسـة

لعــدم اســتطاعة القضــاة الــدخول إلــى مقــر المحكمــة .وعلــى أثــر ذلــك أصــدرت المحكمــة فــي اليــوم ذاتــه بيانـاً
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أعلنت فيه أنها تعرضت لضغط يصل إلى حد "االغتيال المعنوي لقضاتها" وأن يوم  1ديسمبر  1121هو

"يــوم حالــك الس ـواد فــي تــاريض القضــاء" .وانتهــت إلــى تعليــق العمــل بهــا إلــى أجــل غيــر مســمى .وفــي يــوم
 1121/21/22منع معتصمون إسالميون أمام المحكمة الدستورية العليا رئـيس المحكمـة مـن الـدخول إلـى

مقرها .كما أصدر مساعد رئيس الجمهورية للعالقات الخارجية يوم  1121/21/22بياناً اتهم فيه المحكمة
الدستورية العليا بأنها من القوى المعادية للثورة .وفي يوم  21/12حذرت الجماعة اإلسـالمية المحكمـة مـن

إص ــدار أي أحك ــام م ــن ش ــأنها تعطي ــل مس ــيرة ال ــوطن ،خصوصـ ـاً الحك ــم بإلغ ــاء االس ــتفتاء عل ــى الدس ــتور.
وذكــرت الجماعــة فــي بيــان بهــذا الشــأن أن المحكمــة أصــبحت فــي خصــومة معلومــة مــع الدســتور ورئاســة
الجمهورية ،معتبرة أن أي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي واالعتداء على اإلرادة الشعبية هي جزء

من "المؤامرة" على مصر.

وعلى المستوى الدولي أعلن رؤساء المحاكم العليا في  221دولة خـالل مـؤتمرهم الـذي عقـدوه فـي

شــهر ديســمبر  1121بمدينــة ليك ــانو الهنديــة عــن ب ــالغ قلقهــم واهتمــامهم باألوض ــاع التــي تجــري للس ــلطة
القضائية فـي مصـر ،ومـا أصـاب المحكمـة الدسـتورية العليـا بصـفة خاصـة والقضـاء المصـري بصـفة عامـة

مــن انتهاكــات صــارخة الســتقالل القضــاء ومبــدأ ســيادة القــانون .كمــا حــذر "االتحــاد الــدولي للقضــاة" فــي
خطاب أرسله لرئيس الجمهورية يوم  21/12من المساس باستقالل القضاء.

ج -محاول ــة ع ــزل النائ ــب الع ــام ،ف ــور ص ــدور الحك ــم فيم ــا ع ــرف بموقع ــة الجم ــل ببـ ـراءة جمي ــع

المتهمين ،جرت محاولة لعزل النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضـائية ،الـذي تـن
على أن رجال القضاء والنيابة العامة غير قابلين للعـزل ،كمـا تـن

المـادة  25منـه

المـادة  1/222علـى أنـه للنائـب العـام

أن يطلب عودتـه إلـى العمـل بالقضـاء .وقـد حـدث عـدول عـن قـرار العـزل الضـمني للنائـب العـام ،وصـورت

الرئاسة هـذا العـدول علـى أنـه اسـتجابة اللتمـاس تقـدم بـه مجلـس القضـاء األعلـى لـرئيس الجمهوريـة لإلبقـاء
علـى النائــب العــام فـي منصــبه حتــى بلوغـه ســن التقاعــد ،وسـاعد علــى هــذا التصـور انتقــال مجلــس القضــاء

األعلــى مــع النائــب العــام عضــو المجلــس إلــى رئاســة الجمهوريــة إليجــاد مخــرج مشــرف مــن المشــكلة التــي
خلقها القرار الرئاسي بتعيين النائب العـام سـفي اًر علـى غيـر رغبتـه .لكـن رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى نفـى

ص ـراحة تقــدم المجلــس بــأي التمــاس إلــى رئــيس الجمهوريــة بشــأن بقــاء النائــب العــام ،وجــاء النفــي رداً علــى

تصـريحات المتحــدث الرئاســي التــي أكــدها نائــب رئــيس الجمهوريــة .وقــد نجــح رئــيس الجمهوريــة مــؤخ اًر فــي

إبعاد النائب العام بإصدار اإلعـالن الدسـتوري فـي  12نـوفمبر  1121وبقـ ارره تعيـين نائـب عـام جديـد بـدالً

منه في  11نوفمبر .1121

وجرت محاوالت لجر النائب العام قبـل عزلـه إلـى المعتـرك السياسـي وخلـق صـدامات مفتعلـة معـه،

كما جرت في الجمعية التأسيسية محاوالت لتأقيت مدة شغل النائب العام لوظيفته على سـند مـن القـول بـأن
وظيفــة رئــيس الجمهوريــة لهــا مــدة محــددة .ويتناســى المنــادون بتحدي ـد مــدة للنائــب العــام مــن أنصــار التيــار
اإلسالمي أن تحديد مدة لوظيفة النائب العام مكانه الطبيعي هو قانون السلطة القضائية الذي ينظم شؤون

القضاة وأعضاء النيابة العامة وليس نصو

الدستور.
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اإلشكاليات في العالقة بين السلطة القضائية وغيرها من سلطات الدولة:
أبرز اإلشكاليات التي شهدها عام  1121كانت بين البرلمان والسـلطة القضـائية مـن ناحيـة ،وبـين

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من ناحية أخرى.

اإلشكاليات في العالقة بين البرلمان والسلطة القضائية:
بدأت بوادر هذه اإلشكالية في تصريحات تحت قبة البرلمان من نواب ينتمون لألغلبية اإلسالمية،

وصفت محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين بقتل واصابة الثوار بالهزلية ،وطالبت بعزل النائـب العـام

وتطهيــر القضــاء ،وهــو مــا عــده القضــاة تــدخالً مــن الســلطة التش ـريعية فــي قضــايا منظــورة أمــام المحــاكم
واعتداء على استقالل السلطة القضائية.

ولــم يتــأخر رد فعــل القضــاة أوالً علــى لســان رئــيس نــاديهم القاضــي أحمــد الزنــد الــذي وجــه حديثــه

لنواب الشعب مطالباً إياهم بالكف عن المطالبـة بعـزل النائـب العـام ،ألنـه "ال يقـدر أحـد فـي هـذا البلـد علـى

عــزل معــاون للنائــب العــام" .كمــا وص ـف القاضــي الزنــد الــدعوة إلــى تطهيــر القضــاء بأنهــا "حــديث اإلفــك"

المتمثـل فـي عبـارة قـذرة ،محـذ اًر ممـا وصـفه بـالمخطط ا ثـم الـذي "يريـد اقـتالع القضـاء مـن جـذوره والتمثيـل

برجاله".

ورداً علــى تص ـريحات القاضــي الزنــد ،وصــف رئــيس اللجنــة التش ـريعية بالبرلمــان القاضــي الس ـابق

محمــود الخضــيري ،الــذي كــان مــن رمــوز تيــار اســتقالل القضــاء قبــل ثــورة ينــاير ،كــالم القاضــي الزنــد بأنــه
تجاوز ال يليق ،وأن الرد عليه سيكون بمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيعرض على البرلمان.

وجــاء حســم هــذه اإلشــكالية مــن القاضــي حســام الغريــاني رئــيس مجلــس القضــاء األعلــى فــي حينــه،

وهو الجهة التـي تـدير شـؤون القضـاة وتمـثلهم فـي مواجهـة السـلطات األخـرى ،بخطـاب شـديد اللهجـة وجهـه

إلى رئيس مجلس الشعب في  5مـارس  1121أكـد فيـه علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات باعتبـاره مـن أهـم

ركائز النظام الديمقراطي ،وذكر الغرياني أعضاء المجلس بأن اختصاصه سـن القـوانين ولـيس إدارة شـؤون
العدالــة وال أحكــام القضــاء ،وبــأن القضــاة قــدموا انتخابــات حقيقيــة أســفرت عــن جلــوس الن ـواب فــي البرلمــان
ليكونوا حصناً الستقالل القضاء ،وال يمكن أن يبدأ البرلمان أعماله بإهدار استقالل القضاء بعد مـا وصـف
بعـض أعضـائه المحاكمـات التـي تـتم بـالهزل وطـالبوا بعــزل النائـب العـام الـذي نـ

القـانون علـى حصــانته

وعدم تعرضه للعزل ،فال يتصور أن ينادي البرلمان بعزل النائب العام .وأكد رئيس مجلس القضاء األعلـى

أن القضــاء المصــري يباشــر التطهيــر الــذاتي فــي سـرية ،وأن اســتقالل القضــاء ســوف يســاعد علــى التطهيــر
الذاتي وهو قاطرة اإلصالح في كل المجاالت.

وقــد تــال رئــيس مجلــس الشــعب رســالة رئــيس مجلــس القضــاء األعلــى علــى ن ـواب البرلمــان ،وعقــب

عليهـا بقولـه أن "مجلـس الشـعب يعـي مبـدأ الفصـل بـين السـلطات" وأن "مـن أولوياتـه إصـدار قـانون السـلطة

القضــائية ليتمتــع القضــاء باســتقالله" ،ولــم يصــدر القــانون المنتظــر بســبب حــل البرلمــان بعــد حكــم المحكمــة

الدستورية العليا.
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وكــان موقــف غالبيــة القضــاة مؤيــداً لخطــاب رئــيس مجلــس القضــاء األعلــى الــذي وأد فتنــة كــادت

تشعل حرباً بين برلمـان الثـورة والسـلطة القضـائية .لكـن وأد الفتنـة ال يعنـي أن إشـكالية العالقـة بـين السـلطة

التشريعية والسلطة القضائية قد ولت إلى غير رجعـة ،فـأفق التعـاون بـين السـلطتين ملبـد بـالغيوم ،وسـاحات
المواجهــة بينهمــا مليئــة بقنابــل موقوتــة ،منهــا موضــوع تطهيــر القضــاء مــن أولئــك الــذين ســاعدوا الســلطة

السياسية قبل وبعد ثورة  12يناير في تزويـر االنتخابـات أو التصـرف فـي بعـض القضـايا علـى نحـو يحقـق

رغبــات الســلطة الحاكمــة ،ومنهــا أيضـاً وقــف ظــاهرة توريــث القضــاء بعــد أن نجــح الشــعب المصــري فــي وأد
مشروع توريث الحكم ،ومنها موضوع التعيين في المناصب القضائية العليا مثـل رئـيس المحكمـة الدسـتورية

العليا أو النائب العام.

لذلك فليس من المسـتغرب فـي ظـل تنـامي ظـاهرة الديمقراطيـة وسـيادة شـرعية الصـناديق أن تحـدث

مواجهات بين السلطة التشريعية ،وهي نتاج ظاهرة الديمقراطية وشرعية الصناديق ،وبـين السـلطة القضـائية

إذا لــم تقــم بتأســيس شــرعيتها مــن جديــد وفق ـاً لمعيــار االســتقالل والكفــاءة .وال ننســى إشــكالية العالقــة بــين
البرلمان والمحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطالن انتخاب مجلس الشـعب وزوال وجـوده بقـوة القـانون،
ثــم أجهضــت محاولــة رئــيس الجمهوريــة إعــادة مجلــس الشــعب بق ـرار أصــدره فــي  9يوليــو  ،1121عنــدما

قضــت بوقــف تنفيــذ قـرار رئــيس الجمهوريــة باعتبــاره عقبــة ماديــة تحــول دون تنفيــذ حكــم المحكمــة الدســتورية
بزوال مجلس الشعب.

اإلشكالية في العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية:
هذه اإلشكالية تتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضـائية ،وهـي إشـكالية سـابقة

علــى ثــورة  12ينــاير ،ولــم تظهــر بـوادر جديــة علــى تغيرهــا بعــد الثــورة ،بــل يبــدو مــن بعــض األحــداث ومــن

مناقشات الجمعية التأسيسية لمشروع دستور الثـورة أنهـا تكـرس وتـدعم هـذا التـدخل ،وهـو مـا سـينعكس سـلباً
على قانون السلطة القضائية المزمع إصداره .وتبدو مظاهر هذا التدخل الذي ينتق

فيما يلي:

من استقالل القضـاء

 -2ما تقرر من احتفـاظ رئـيس الجمهوريـة فـي مشـروع الدسـتور الجديـد باختصاصـه بتعيـين رئـيس

وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ،وتعيين النائب العام وغيره مـن شـاغلي الوظـائف القضـائية العليـا الـذين
يتكون منهم مجلس القضاء األعلى.

 -1تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضــائية ،ويســتند هــذا التغــول إلــى الســلطات الواســعة

المقررة لوزير العدل عضو السلطة التنفيذية في قانون السلطة القضـائية الحـالي علـى الـرغم مـن التعـديالت

الت ــي أدخل ــت علي ــه ف ــي س ــنة  .1112وع ــالج ذل ــك يك ــون بإلغ ــاء اختصاص ــات وزي ــر الع ــدل ف ــي الش ــأن
القضـائي وتـرك أمــور القضـاء لمجلــس القضـاء األعلـى والجمعيــات العموميـة للمحــاكم ورؤسـائها ،بشــرط أن
يكون اختيارهم من اختصا

قانون السلطة القضائية.

مجلس القضاء األعلى .والرأي متجه إلى هذا المسلك في مشـروعات تعـديل
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ومـ ــن األمـ ــور التـ ــي تبعـ ــث علـ ــى األمـ ــل مـ ــا صـ ــرح بـ ــه المستشـ ــار أحمـ ــد مكـ ــي وزيـ ــر العـ ــدل فـ ــي

 1121/22/2وهــو مــن رمــوز تيــار االســتقالل مــن أنــه يتمنــى تحويــل و ازرة العــدل إلــى مجــرد و ازرة لشــؤون
العــدل تــنظم دون التــدخل فــي شــؤون القضــاء ،وأن تكــون هيئــة القضــاء والخب ـراء والشــهر العقــاري هيئــات

مستقلة بذاتها ،مشي اًر إلى أنه "أعطى" المجلس األعلى للقضاء صالحية اختيار رؤسـاء المحـاكم ،وقـد كـان

هــذا مطلبـاً قضــائياً ،ألن اختيــارهم كــان يــتم بواســطة وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى طبق ـاً

للمادة  2من قانون السلطة القضائية.

 -2نــدب القضــاة لوظــائف غيــر قضــائية ،ويصــفه الــبعض بأنــه عصــا الحكومــة الســحرية لتــرويض

رجال القضاء ،ويمثل كارثـة علـى اسـتقالل القضـاء ونزاهتـه .وينـادي بعـض القضـاة بحظـر النـدب ،والـن

على الحظر في الدستور ،وهو ما أقرته الجمعية التأسيسية بالنسـبة للنـدب الجزئـي فـي مشـروعها للدسـتور.

لكــن قضــاة آخــرين ينتقــدون الــن

علــى حظــر النــدب فــي الدســتور ،ويــرون أن مكان ـه الطبيعــي هــو قــانون

السلطة القضائية .وعلـى أي حـال فـإن الحـد مـن تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي شـؤون القضـاء يقتضـي حظـر
ندب القضاة كلياً أو جزئياً حظ اًر مطلقاً للعمل بو ازرات الدولة ومرافقها العامة.

 -2ع ــدم انتخ ــاب أعض ــاء مجل ــس القض ــاء األعل ــى ،وتعيـ ـين بع ــض األعض ــاء بمعرف ــة الس ــلطة

التنفيذية مثل النائب العام .وعـدم انتخـاب أعضـاء المجلـس يقلـل مـن أهميـة تقويـة سـلطاته ،ويميـل بـه نحـو

التأييــد المســتمر لمواقــف الســلطة التنفيذيــة .وقــد ظهــر تــردد مجلــس القضــاء األعلــى أوال فــي موضــوع عــزل
النائب العـام ،كمـا ظهـر فـي إعـالن رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى الـذي حضـر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة

الطارئ ــة لن ــادي القض ــاة ع ــدم التـ ـزام المجل ــس بتوصـ ـيات "عمومي ــة ن ــادي القض ــاة" ،وع ــدم مس ــؤوليته ع ــن
تص ـريحات رئــيس نــادي القضــاة التــي أعلــن فيهــا اتفاقــه مــع رئــيس مجلــس القضــاء األعلــى علــى أن تكــون

توصــيات الجمعيــة العموميــة ملزمــة لمجلــس القضــاء األعلــى ،وكــان ذلــك بعــد يــوم واحــد فق ـط مــن انعقــاد

الجمعية العمومية لنادي القضاة ،أي يوم .1121/22/2

 -2توجــد إشــكالية هامــة فــي العالقــة بــين الســلطة السياســية والســلطة القضــائية تتعلــق باإلش ـراف

القضــائي علــى االنتخابــات كضــمانة لســالمة العمليــة االنتخابيــة ومصــداقيتها .فالقضــاة يــدركون أنهــم الفئــة
التــي تتمتــع بــأكبر قــدر مــن االســتقالل فــي عالقتهــا بالســلطة السياســية ،كمــا تتمتــع فــي الوقــت نفســه بثقــة

المواطنين .ويحاول القضـاة االسـتفادة مـن هـذا الوضـع للضـغط علـى السـلطة السياسـية تأييـداً لمطـالبهم فـي
مزيد من االستقالل عن السلطة التنفيذية ،عن طريق التهديد باالمتناع عن اإلشراف على االنتخابات .وقـد

بـ ــدا ذلـ ــك واضـ ــحاً فـ ــي اجتمـ ــاع الجمعيـ ــة العموميـ ــة الطـ ــارئ لنـ ــادي قضـ ــاة مصـ ــر فـ ــي  9نـ ــوفمبر 1121

لالعت ـراض علــى نصــو

الســلطة القضــائية فــي مشــروع الدســتور الــذي يجــري إعــداده ،حيــث لــوح بيــان

صادر عن الجمعية بإمكان النظر في امتناع القضـاة عـن اإلشـراف علـى االسـتفتاء الدسـتوري واالنتخابـات

البرلمانيــة إذا مــا بقيــت النصــو

الخاصــة بهــم فــي مشــروع الدســتور علــى حالهــا .ورداً علــى تهديــد نــادي

القضاة ،أعلنت هيئة النيابة اإلداريـة وهيئـة قضـايا الدولـة وحركـة قضـاة مـن أجـل مصـر تمسـكها باإلشـراف

- 09 -

()3

على االستفتاء واالنتخابات المقبلة  ،وهي مواقف يخشى منها أن تفرق القضاة وتضعف من قدرتهم على

التأثير في السلطة السياسية .كما يمكـن للتهديـد المسـتمر بعـدم اإلشـراف علـى االنتخابـات أن يـدفع السـلطة
السياســية إلــى التــذرع بهــذه المواقــف لالســتغناء عــن اإلشـراف القضــائي ،واالســتعانة بإشـراف مــوظفين غيــر

القضاة ،وعندئذ لن تواجه السلطة السياسية صعوبات حقيقية في فرض النتائم التي تريدها وتوجيه التحـول
الديمقراطي الوجهة التي تبتغيها.

وبعــد إعــالن مشــروع الدســتور ،تأكــد إنشــاء المفوضــية العليــا لالنتخابــات التــي نظمتهــا الم ـواد مــن

 119إلى  122من مشروع الدستور .ونصت المادة  121من المشروع على أن تسند المفوضية اإلشـراف
على االقتراع والفرز ألعضاء من السلطة القضائية والهيئـات القضـائية لمـدة عشـر سـنوات علـى األقـل مـن

تاريض العمل بالدستور على النحو الذي ينظمه القانون.
إشكالية عدم احترام أحكام القضاء:

مســألة عــدم تنفيــذ األحكــام كانــت مــن أهــم التحــديات التــي واجهــت القضــاء المصــري قبــل ثــورة 12

ينــاير ،وهــي تمثــل تعــدياً علــى اســتقالل القضــاء ،وعائق ـاً أمــام فعاليــة النظــام القضــائي ،ويخشــى منهــا أن
يستغنى الناس عن اللجوء إلى المحاكم ،ويتبنون العنف كوسيلة بديلة للحصول على حقوقهم.

وقد زاد من خطورة مشكلة عدم تنفيذ األحكام القضائية ما لوحظ بعد ثورة  12ينـاير مـن تعـد علـى

القضاة فـي محـاكمهم نتيجـة االنفـالت األمنـي وعـدم وجـود حمايـة كافيـة للمحـاكم والقضـاة ،ومـا ترتـب عليـه

من تأخير إصدار األحكام.

كمــا يمكــن أن نالحــظ عــدم احت ـرام ســلطات الدولــة ألحكــام القضــاء ،حتــى لــو كانــت صــادرة مــن

المحكمة الدستورية العليا .يدل على ذلك إصدار رئيس الجمهورية قـ ارره بعـودة مجلـس الشـعب لالنعقـاد بعـد

حلــه الت ازم ـاً بحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا التــي قضــت بعــدم دســتورية النصــو

التــي انتخــب وفق ـاً لهــا.

وتكمن خطورة عدم احترام سلطات الدولة ألحكام القضاء فيما تتركه من أثر لدى األفراد يجعلهم أكثر جرأة
على القضاء وأحكامه .وال شك لدينا في أن تظاهر المواطنين أمام الجهات القضائية أثنـاء انعقـاد جلسـاتها

للفصل في القضايا التي تهم الرأي العام هو نتيجة لعدم احتـرام الدولـة للقضـاء وأحكامـه .ومـا حـدث يـوم 1

ديســمبر  1121مــن تظــاهر ومحاصـرة للمحكمــة الدســتورية العليــا بواســطة مؤيــدي رئــيس الجمهوريــة ،ومنــع
القضــاة مــن دخــول مقــر المحكمــة إلصــدار أحكامهــا فــي قضــيتي حــل مجلــس الشــورى والجمعيــة التأسيســية
للدســتور ،ثــم االعتصــام أمــام المحكمــة حتــى تاريخــه ومنــع رئيســها مــن الــدخول يــوم  ،1121/21/22خيــر
دليــل علــى أن إهــدار أحكــام القضــاء بواســطة ســلطات الدولــة يقلــل مــن هيبــة القضــاء وأحكامــه فــي أعــين

المواطنين.

( )3كما أعلنت نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات استعداد أساتذة الجامعات لإلشـراف علـى االسـتفتاء واالنتخابـات إذا مـا نفـذ القضـاة تهديـدهم
باالمتن ــاع ع ــن اإلشـ ـراف .كم ــا أعلن ــت نقاب ــة المح ــامين اس ــتعداد المح ــامين لإلشـ ـراف إذا امتن ــع القض ــاة .وال يـ ـزال الحـ ـراك السياس ــي االجتم ــاعي
القضائي في هذا الموضوع مستم اًر.
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وال يقتصر إهدار أحكام القضاء على السلطة التنفيذية وحدها ،بل إن السلطة التشريعية ممثلة فـي

مجلــس الشــورى امتنعــت عــن تنفيــذ أحكــام صــادرة مــن محكمــة القضــاء اإلداري علــى الــرغم مـن أنهــا أحكــام

واجبــة التنفيــذ الفــوري .ويكفــي أن نعطــي مثــاالً علــى ذلــك الحكــم الصــادر فــي  1121/22/2بإعــادة رئــيس

تحرير جريدة الجمهورية جمال عبد الرحيم إلى منصبه والغاء قرار رئيس مجلس الشورى بوقفه عن العمل،

فقــد امتن ــع رئــيس مجل ــس الشــورى المنتخ ــب ع ــن تنفيــذ حك ــم محكمــة القض ــاء اإلداري التــي أك ــدت بت ــاريض
 1121/22/22على وجوب االستمرار في تنفيـذ حكمهـا ،إال أنـه لـم ينفـذ حتـى تـاريض كتابـة هـذه السـطور،
()4

بل تم تعيين رئيس تحرير آخر للجريدة .

وفي الحكم الثاني ألزمت محكمة القضاء اإلداري مجلس الشورى للمـرة الثانيـة بتنفيـذ الحكـم واعـادة

الصحفي لممارسة مهام منصبه .وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الثاني أنه تبين لهـا عـدم التـزام مجلـس
الشــورى بتنفيــذ الحكــم دون إبــداء أســباب واضــحة ،علــى الــرغم مــن أن الحكــم األول ألــزم المجلــس بالتنفيــذ
بالمســودة ودون إعــالن .ولمــا كــان مجلــس الشــورى لــم ينفــذ الحكــم فقــد قــام الصــحفي المــذكور بــالطعن علــى

قرار عزله من منصبه أمام محكمة القضاء اإلداري.

وصدرت كذلك أحكام من القضاء اإلداري تلغي قـ اررات وقـف بـث بعـض الفضـائيات التـي صـدرت

مــن الســلطة اإلداريــة ،إال أن هــذه األحكــام لــم تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ .وقــد ابتكــرت اإلدارة أســلوباً جديــداً
لتعطيــل إصــدار األحكــام غيــر محاص ـرة مق ـرات المحــاكم هــو رد الــدائرة التــي يطعــن أمامهــا فــي الق ـ اررات

اإلداري ـة ،وهــو أســلوب يضــاف إلــى األســلوب الــذي ابتدعــه النظ ـام الســابق ،أي الطعــن فــي أحكــام القضــاء
اإلداري أمــام القضــاء العــادي لوقــف تنفيــذ أحكــام القضــاء اإلداري الصــادرة ضــد الحكومــة .لك ـن الدســتور

المقتــرح علــى الشــعب اســتحدث نصـاً يمنــع القضــاء العــادي مــن نظــر إشــكاالت التنفيــذ علــى أحكــام القضــاء
اإلداري ،فنصت المادة  252على أن مجلس الدولة جهة قضائية مسـتقلة ،يخـت
كافــة المنازعــات اإلداريــة ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بأحكامــه .ون ـ

دون غيـره بالفصـل فـي

مشــروع الدســتور يؤكــد مــا ســبق أن

قررته المحكمة الدستورية العليا من عدم جواز إثارة منازعة التنفيذ في أحكـام القضـاء اإلداري أمـام القضـاء

العادي.

( )4سبب وقف الصحفي جمال عبد الـرحيم رئـيس تحريـر جريـدة الجمهوريـة مـا نشـرته الجريـدة بخصـو

صـدور قـرار مـن النائـب العـام بمنـع المشـير

حسين طنطاوي رئيس المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحة ووزيـر الـدفاع سـابقاً ونائبـه الفريـق سـامي عنـان مـن السـفر ،وهـو خبـر ثبـت عـدم صـحته

ونفته القوات المسلحة مطالبة الصحفيين بتحري الدقة ،وهو مـا دعـا رئـيس مجلـس الشـورى بوصـفه رئـيس المجلـس األعلـى للصـحافة إلـى إصـدار

ق ارره بوقف رئيس التحرير عن العمل وتعيين آخر مكانه.
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الفصل الثالث -طبيعة العالقات بين المؤسسات القضائية والقضاة
مجل ــس القض ــاء األعل ــى ه ــو المؤسس ــة القض ــائية الت ــي ت ــدير فنيـ ـاً ش ــؤون القض ــاء ،كم ــا أن ن ــادي

القضاة ،يمثل القضاة .لكن مهمة تمثيل القضاة تثيـر خالفـا بـين المجلـس والنـادي ،وكالهمـا تنظـيم للقضـاة

يخـ ـ

جه ــة القض ــاء الع ــادي .أم ــا جه ــة القض ــاء اإلداري فله ــا مؤسس ــات أخ ــرى ،تمث ــل قض ــاتها وت ــنظم

قضاءها.

تنظيم السلطة القضائية:
تنظيم السلطة القضائية ومؤسساتها يحدده قانون السلطة القضائية بالنسبة للقضـاء العـادي وقـانون

مجل ــس الدولـ ـة بالنس ــبة للقض ــاء اإلداري .والتنظيم ــات القض ــائية الت ــي تت ــولى ش ــؤون القض ــاة ال ي ــدخل ف ــي
تشكيلها غير القضاة ،سواء في ذلك مجلس القضاء األعلى أو المجلس الخا

بالقضاء اإلداري.

مجلس القضاء األعلى:
أنشـ المجلـس فــي سـنة  ،2222ثــم اختفـى عقــب مذبحـة القضــاة سـنة  ،2222وأعيــد إلـى الوجــود

فــي ســنة  .2292ومجلــس القضــاء األعلــى هــو المؤسســة القضــائية أو التنظــيم القضــائي الــذي يعبــر عــن
القضاة تعبي اًر رسمياً ،ويعنى بتنظيم شؤون العدالة من الناحية الفنية واإلدارية.

يشكل مجلس القضاء األعلى من رئيس محكمة النقض ،ورئيس محكمة اسـتئناف القـاهرة ،والنائـب

العــام ،وأقــدم اثنــين مــن ن ـواب رئــيس محكمــة الــنقض ،وأقــدم اثنــين مــن رؤســاء محــاكم االســتئناف األخــرى.
()5

وي ـرأس المجل ـس رئــيس محكمــة الــنقض  .وكــان مــن بــين مطالــب نــادي القضــاة األساســية ضــرورة وجــود
أعضاء بحكم أقدميتهم وآخرين منتخبين ،لكن مشروع قانون السلطة القضائية الـذي أعدتـه لجنـة المستشـار

أحمد مكي ،وهو من رموز تيار االستقالل ،لم يأخذ بفكرة انتخاب بعـض أعضـاء مجلـس القضـاء األعلـى.

والحقيقة أن تقوية سلطات المجلس لن تجدي كثي اًر إذا ما ظل تشكيله يفتقد للديمقراطية ،وقد ظهر أثر ذلك

فــي ظــل النظــام االســتبدادي الســابق علــى ثــورة  12ينــاير فــي تأييــد المجلــس المســتمر لق ـ اررات وتوجهــات
السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل .لكن لإلنصاف بعد انكسار حاجز الخوف عقـب

ث ــورة  12ين ــاير ،ب ــدأ المجل ــس يأخ ــذ مواق ــف مدعم ــة الس ــتقالل الس ــلطة القض ــائية ف ــي مواجه ــة الس ــلطتين
التنفيذية والتشريعية.
ويخت

مجلس القضاء األعلى بالنظر في كل ما يتعلق بتعيـين وترقيـة ونقـل ونـدب واعـارة رجـال

القضاء والنيابـة العامـة وكـذلك سـائر شـؤونهم علـى النحـو المبـين فـي قـانون السـلطة القضـائية .ويجـب أخـذ
()6

رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
وعلــى ذلــك ،يخــت

مجلــس القضــاء األعلــى بالجوانــب اإلداريــة والفنيــة للعمــل القضــائي ،وقــد زاد

القــانون  221لســنة  1112المعــدل لقــانون الســلطة القضــائية مــن ســلطات مجلــس القضــاء األعلــى ،عــن
( )5م  77مكر اًر ( )1من قانون السلطة القضائية.

( )6م  77مكر اًر ( )2من قانون السلطة القضائية.
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طريـق نقــل بعــض اختصاصــات المجلــس األعلــى للهيئــات القضــائية ووزيــر العــدل إلــى المجلــس .وبعــد ثــورة
 12يناير ،أحال وزير العدل اإلشراف على إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء األعلـى ،وهـي إدارة
كانت تتبع وزيـر العـدل وتتـولى التفتـيش علـى أعمـال القضـاة والرؤسـاء بالمحـاكم االبتدائيـة ،وتحيـل األمـور

المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة إلى وزير العدل.
المجلس الخاص للشؤون اإلدارية بمجلس الدولة:
يشكل المجلس الخا

للشؤون اإلدارية بمجلس الدولة من رئيس المجلس وعضوية أقـدم سـتة مـن

ن ـواب رئــيس المجلــس ،وي أرســه رئــيس مجلــس الدولــة .وقــد اســتحدث هــذا المجلــس بالقــانون رقــم  222لســنة
()7

. 2292

المجلــس الخــا

ويخــت

للشــؤون اإلداريــة بمجلــس الدولــة بــالنظر فــي المســائل المتعلقــة بتعيــين

أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم واعارتهم ونقلهـم ونـدبهم واحـالتهم إلـى التقاعـد والفصـل مـن الخدمـة
وكذلك سائر شؤونهم ،وكافة األمور المحددة في قانون مجلس الدولة .كمـا يجـب أخـذ أريـه فـي كـل مشـروع

قانون يتعلق بشؤون مجلس الدولة .وفي تنفيذ تلك االختصاصات يتعين على المجلس الخا

أن يسترشد

ب ـ أري الجمعيــة العموميــة لمجلــس الدولــة ،وهــي التنظــيم الــذي يضــم مستشــاري مجلــس الدولــة كافــة وي أرســه

رئيس المجلس.

ويماثــل المجلــس الخــا

فــي اختصاصــاته بالنســبة ألعضــاء مجلــس الدولــة مــا يقــوم بــه مجلــس

القض ــاء األعل ــى بالنس ــبة لرج ــال القض ــاء الع ــادي وأعض ــاء النياب ــة العام ــة .ل ــذلك ،ف ــدور ه ــذه المؤسس ــات

القضائية العليا بالنسبة ألعضائها ال يعدو أن يكون دو اًر تنظيمياً يتنـاول الجوانـب اإلداريـة والفنيـة لممارسـة

الوظيفة القضائية .لكن هذه المؤسسات ال تمثل هرمية سلطوية بالنسبة لرجال القضاء العـادي أو اإلداري،
ألن طبيعة عمل القاضي تتنافى مع الهرميـة ذات الطـابع السـلطوي التـي يخضـع لهـا العـاملون فـي الجهـاز

اإلداري المدني أو العسكري في الدولة .فاسـتقالل القاضـي يحـول دون خضـوعه لسـلطة عليـا تمـارس رقابـة

أو إشرافاً على ممارسته لوظيفته القضائية مـن الوجهـة الفنيـة .أمـا إشـراف رئـيس المحكمـة والجمعيـة العامـة
على القضاة التابعين لها فهو إشراف إداري ال يتناول العمل القضائي.

تبعية أعضاء النيابة العامة:
تن

المادة  212من قانون السلطة القضائية على أن" :أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب

العام ،ولوزير العدل حق الرقابة واإلشراف اإلداري على النيابة وأعضـائها" .فعلـى الـرغم مـن اعتبـار النيابـة

العامة جزءاً من السلطة القضائية ،إال أن أعضاء النيابة هم وكالء عن النائب العام ،الـذي يقـوم بنفسـه أو
()8

بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون  .ويجوز للنائب العـام

( )7المادة  86مكر اًر من قانون مجلس الدولة رقم  77لسنة .1772
( )8م  2من قانون اإلجراءات الجنائية.
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توجيه تعليمات إلى أعضاء النيابة العامة يلتزمون بها ،ويكـون للنائـب العـام أن يوجـه تنبيهـا لعضـو النيابـة

الذي يخل بواجباته إخالال بسيطا بعد سماع أقواله ،ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.

وح ــديثاً ق ــام النائ ــب الع ــام الجدي ــد المع ــين م ــن رئ ــيس الجمهوري ــة بنق ــل مح ــامي ع ــام ش ــرق الق ــاهرة

المستشــار مصــطفى خــاطر إلــى نيابــة بنــي ســويف ،لقيامــه بــاإلفراج عــن  222مــن المقبــوض علــيهم فــي

أحـ ــداث التظـ ــاهر واالعتصـ ــام أمـ ــام القصـ ــر الجمهـ ــوري (قصـ ــر االتحاديـ ــة) لعـ ــدم تـ ــوفر موجبـ ــات الحـ ــبس
االحتياطي بالنسبة لهم ،واحالتهم إلى الطب الشرعي إلثبات ما بهم من إصابات ،وكـان ذلـك يـوم األربعـاء

الموافق  .1121/21/21وقد قام المستشار مصطفى خاطر في اليـوم ذاتـه بـاإلدالء بتصـريحات أفـاد فيهـا

بتعرضــه لضــغوط لح ـبس المقبــوض علــيهم احتياطي ـاً ،وهــدد أعضــاء النيابــة العامــة بعقــد جمعيــة عموميــة

للمطالبــة بعــزل النائــب العــام الجديــد  ،ممــا اضــطر النائــب العــام للت ارجــع عــن ق ـ ارره بنقــل المحــامي العــام
واعادته إلى عملـه السـابق محاميـاً عامـاً لنيابـات شـرق القـاهرة فـي اليـوم التـالي  .1121/21/22ومـع ذلـك
عقــد أعضــاء النيابــة العامــة جمعيــتهم العموميــة بنــادي القضــاة طــالبوا فيهــا بتخلــي النائــب العــام الجديــد عــن

منص ــبه وعودت ــه كريمـ ـاً مرف ــوع الـ ـرأس إل ــى منص ــة القض ــاء ،واس ــتقالة وزي ــر الع ــدل ،وق ــرروا تعلي ــق العم ــل
بالنيابات في جميع أنحاء الجمهورية إلى أن تتم االستجابة لمطالبهم.

وال ي ـزال مسلســل المواجهــة بــين أعضــاء النيابــة العامــة مــن ناحيــة والنائــب العــام ووزيــر العــدل مــن

ناحية أخرى مستم اًر ويخشى أن تطول حلقاته ،وكان منها محاصرة مقـر النائـب العـام مـن قبـل  1111مـن

أعضاء النيابة العامة يوم  1121/21/25للمطالبة بتنحيه عن منصبه وعودته إلـى منصـة القضـاء .وقـد
تقــدم النائــب العــام فــي هــذا اليــوم بطلــب إلــى مجلــس القضــاء األعلــى للعــودة إلــى عملــه القضــائي ،وهــو مــا

يعنــي اســتقالته مــن منصــب النائــب العــام .واســتنكرت جماعــة اإلخ ـوان المســلمين إك ـراه النائــب العــام علــى
االستقالة وطالبت مجلس القضاء األعلى بعدم قبولها .وفـي يـوم  1121/21/11قـرر النائـب العـام الجديـد

ســحب طلــب االســتقالة بحجــة أنــه أك ـره علــى تقــديمها .وقــد أحــال مجلــس القضــاء األعلــى طل ـب االســتقالة

والعدول عنها إلى وزير العدل ،الذي صرح بأنه لن يتخذ ق ار ار إال بعد التشاور مع مجلس القضـاء األعلـى.

وردا علــى ت ارجــع النائــب العــام عــن اســتقالته ،قــرر أعضــاء النيابــة العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة التوجــه

صباح األحد  1121/21/12إلى مقر النائب العام لالعتصـام اعت ارضـا علـى تراجعـه ،مـع اسـتمرار تعليـق
العمل بجميع النيابات .وليس من المنتظر حل أزمة النائب العام قبل نهاية .1121
تنظيم القضاة:
للقضاة تنظيمات تجمعهم وتدافع عن استقاللهم وتوثـق روابـط اإلخـاء والتضـامن والتعـارف وتسـهل

سبل اللقاء واالجتماع فيما بينهم .وأهم وأقدم تنظيم للقضـاة فـي مصـر هـو نـادي قضـاة مصـر ،الـذي يضـم

في عضويته جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملبن والمتقاعدبن من القضاء العادي.

ويوجد ناد لقضاة مجلس الدولة يتكون منهم جميعـاً ،لكـن نشـاطه محـدود ال يرقـى إلـى نشـاط نـادي
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قضاة مصر ،ربما ألن ميزة االستقالل فـي مجلـس الدولـة أقـوى ظهـو اًر منهـا فـي القضـاء العـادي .فقـد نـ

دستور  2252ومشروع الدستور الجديد وكذلك قانون مجلس الدولة على اعتباره هيئة قضائية مسـتقلة .وال
يوجــد فــي قــانون مجلــس الدولــة أي ســلطة إداريــة أو رقابيــة أو إشـرافية لــوزير العــدل علــى المجلــس ،فإدارتــه
منوطــة بــاألجهزة الرئاســية فــي المجلــس وجمعياتــه العموميــة .مــن أجــل ذلــك لــم يضــطر نــادي قضــاة مجلــس
الدولة حتى ا ن لخوض تجربة النضال من أجل استقالل القضاء اإلداري.

أما نادي قضاة مصر فقد خـاض تجـارب عديـدة للـدفاع عـن اسـتقالل القضـاء فـي مواجهـة السـلطة

التنفيذية .ويثور الخالف بين نادي قضاة مصر ومجلس القضاء األعلى حول مسألة تمثيل القضاة والدفاع
عــن مصــالحهم واســتقاللهم .وقــد ظهــر الخــالف واضــحا بمناســبة مواقــف النــادي بعــد ثــورة  12ينــاير مــن

موضوعات مثل نصو

السلطة القضـائية فـي مشـروع الدسـتور الجديـد ،واإلعـالن الدسـتوري الصـادر فـي

 12نوفمبر  1121من رئيس الجمهورية ،واإلعالن الدستوري الجديد الصادر في  9ديسمبر  ،1121ومـا
ترتب على هذه اإلعالنات الدستورية من مواقف متباينة بين نادي القضاة ومجلس القضاء األعلى.

وال يمارس نادي القضاة أي سـلطة رقابيـة أو إشـرافية علـى القضـاة ،ويقتصـر نشـاطه الـرئيس علـى

ضمان التواصل بين مختلف أعضائه ،وتسـهيل التعـارف بيـنهم ،وتبـادل ا راء ،وجمـع وجهـات نظـرهم فيمـا

يتعلق بالمسائل التي تعني الهيئة القضائية ،والدفاع عن استقالل القضاء.
ويالحظ أنه ال يوجد في قانون السلطة القضائية الحالي أي ن

قضاة تيار االستقالل بالن

يتعلـق بنـادي القضـاة ،وقـد نـادى

على النادي في قانون السلطة القضائية ،لكن السـلطة التنفيذيـة كانـت تـرفض

دائم ـاً هــذا المطلــب ألن النــادي لــيس مــن فــروع الســلطة القضــائية .ومــع ذلــك فــإن مشــروع قــانون الســلطة

القضائية الذي جرى إعداده بعد ثورة  12يناير  1122نظم شؤون نادي القضاة في صلب المشـروع ،فهـل

ســيكون للنــادي مكانــه فــي القــانون الجديــد بعــد المعــارك التــي قادهــا ضــد النظــام السياســي الجديــد واعالناتــه
الدستورية التي تحصن ق ارراته ضد كل رقابة قضائية؟

وفي ظل المواجهة متتالية الفصول بـين النظـام السياسـي الجديـد والقضـاة ،ظهـرت االنقسـامات فـي

المواقــف بــين ن ـوادي القضــاة والمجــالس القضــائية .ففيمــا يتعلــق باإلش ـراف علــى االســتفتاء علــى نصــو

مشروع الدستور الجديد ،تبنت نوادي القضاة مواقف رافضة لإلشراف القضائي على االستفتاء ،بينمـا أيـدت

المجــالس القضــائية اإلش ـراف القضــائي .وال يختلــف األمــر بالنســبة للهيئــات القضــائية مثــل النيابــة اإلداريــة
وهيئــة قضــايا الدولــة ،فمجالســها تؤيــد اإلش ـراف القضــائي عل ـى االســتفتاء ،ونواديهــا تــدعو أعضــاءها إلــى

مقاطعة اإلشراف القضائي .وقد ثار الخالف عقب المرحلة األولى من االستفتاء على الدستور حول حقيقة
اإلشـراف القضــائي ،ومــا أثيــر مــن قيــام غيــر القضــاة باإلشـراف علــى االســتفتاء فــي بعــض اللجــان .فاللجنــة
العليا لالنتخابات تؤكد اإلشراف القضائي الكامل ،ونادي القضاة والمعارضة السياسية يؤكدون أن اإلشراف

القضــائي لــم يكــن كــامالً .وقــد رفعــت دعــاوي أمــام القضــاء اإلداري للمطالبــة بإلغــاء نتيجــة االســتفتاء فــي
المرحلة األولى .كما ندب قضاة تحقيق للتحقيق في تجاوزات المرحلة األولى.
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الفصل الرابع -الحراك داخل القضاء
القضاء المصري في حالة حراك مستمر منذ الحقبـة الناصـرية وحتـى تاريخـه مـن خـالل التجمعـات

السابقة وهي األصل ،أو من خالل تنظيمات جديدة تحاول أن تشق طريقها.
التجمعات القديمة:

أقدم تجمعات القضاة هو ناديهم الذي أنشـ فـي سـنة  ،2222ومقـره مدينـة القـاهرة ،ولـه فـروع فـي

األقــاليم يصــل عــددها إلــى خمســة وعشــرون فرعـاً .وتــن

المــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي لنــادي قضــاة

مصر على أهدافه وهي "توثيق روابط اإلخـاء والتضـامن بـين جميـع رجـال القضـاء والنيابـة العامـة وتسـهيل
سبل االجتماع والتعارف بينهم ورعاية مصالحهم ودعم استقالل القضاء ورجاله".

وقد تعاقب على إدارة النادي تياران داخل القضـاء المصـري همـا :تيـار االسـتقالل والتيـار المحـافظ

أو الحكــومي حســب التســمية التــي كانــت ســائدة قبــل ثــورة  12ينــاير  .1122وبعــد ثــورة  12ينــاير 1122
ووصول اإلسالميين إلى سدة الحكم في مصر ،تبدل الحال حيث كان بعض رموز تيار االستقالل السـابق
على الثـورة لهـم توجهـات إسـالمية ،وكـان التيـار فكريـاً قريبـاً مـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين .لـذلك كـان مـن

الطبيعي أن يشغل أنصار هذا التيار المواقع السياسية والقضائية الهامة ،وأن تجري محاوالت إلبعاد من ال
ينتمون إلى هذا التيار من مواقع القيادة السياسية والقضائية العليـا .وخيـر شـاهد علـى ذلـك محـاوالت التيـار
اإلسالمي إقصاء النائـب العـام ،باإلضـافة إلـى توليـة قيـادات تيـار االسـتقالل السـابق مناصـب ومهـام عليـا،
مثــل نائ ــب رئ ــيس الجمهوري ــة ووزي ــر الع ــدل ورئ ــيس الجمعي ــة التأسيس ــية لوض ــع الدس ــتور ورئ ــيس المجل ــس

القومي لحقوق اإلنسان ومساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم االبتدائية  ...الض.

وقد ترتب على تبدل المواقع تغير المواقف ،وتزعم نادي قضاة مصـر ،الـذي كانـت قيادتـه بـاألمس

القريــب مــن التيــار المحــافظ المحســوب علــى النظــام السياســي الســابق ،الــدعوة إلــى اســتقالل القضــاء فــي

مواجهة السلطة السياسية المدعومة من أنصار ما يسمى بتيـار االسـتقالل .مـا حـدث إذا هـو تبـادل األدوار
بـين المحـافظين والمسـتقلين ،حيـث تــم تسـييس المسـتقلين فاسـتقل المحــافظون ،واالسـتقالل هنـا عـن الســلطة

السياسية.

ويميل نادي قضاة مصر إلـى لعـب دور سياسـي بعـد ثـورة  12ينـاير  .1122فأثنـاء الثـورة وصـف

رئـيس نــادي قضـاة مصــر الـذي كــان محسـوباً علــى النظــام السـابق الثـوار بالرعـاع .لكــن بعـد الثــورة وانــدالع

المواجهــة بــين النظــام السياســي والقضــاة ،اتهــم رمــوز النظــام الجديــد نــادي القضــاة بأنــه يمــارس دو اًر سياســيا
ويفتح أبوابه للمعارضين للنظام ،ورد رئيس النادي المعـروف بتصـريحاته الناريـة بأنـه سـيكون للقضـاة كلمـة

في كل ما يحدث في مصر من ا ن فصاعدا .لذلك ليس مـن المسـتغرب أن نجـد نـادي القضـاة لـه صـوت
في كل األحداث السياسية التي تجري في مصر فـي الشـهور األخيـرة عـن طريـق الجمعيـات العموميـة التـي
يعقدها أو البيانات التـي تصـدر عنـه أو اإلنـذارات التـي يوجههـا إلـى السـلطة السياسـية بعـدم اإلشـراف علـى
االستفتاء الدستوري أو االنتخابات عقب كل قـرار أو إعـالن دسـتوري يصـدر عـن السـلطة السياسـية .ويقـود
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رئيس نادي القضاة حالياً معركة من أجل استقالل القضاء ،كانـت سـبباً فـي االعتـداء البـدني عليـه فـي 12

ديسمبر .1121

هــذه المواقــف السياســية لنــادي القضــاة ال تلقــى ترحيب ـاً مــن الســلطة السياســية ،وال حتــى مــن اإلدارة

القضــائية التــي يتوالهــا رمــوز تيــار االســتقالل ،فقــد صــرح م ـدير إدارة التفتــيش القضــائي مــؤخ اًر بــأن نــادي
القضاة استغل األزمة السياسية وانحرف عن مساره وشجع أعضاءه على العمل السياسي و"سنطبق القانون

عل ــى المخ ــالفين" .وللمقارن ــة كان ــت ذات االتهام ــات توج ــه إل ــى نـ ـادي القض ــاة ف ــي  1112 – 1112م ــن

الحكومة في ظل قيادة تيار االستقالل له عندما كان يناضل من أجل استقالل القضاء.
التجمعات الحديثة:

بعــد ثــورة  12ينــاير  ،1122بمناســبة االنتخابــات الرئاســية ،ظهــر تنظــيم جديــد تزعمــه فــي البدايــة

القاضي زكريا عبد العزيز ،أطلق على نفسه حركـة "قضـاة مـن أجـل مصـر" .ويمكـن أن نـتلمس جـذور هـذا

التنظــيم الــذي لــم تتبلــور طبيعتــه بعــد فيمــا أعلنــه المرشــح الرئاســي الفــائز فــي االنتخابــات الــدكتور محمــد
مرسي ،قبل إعالن نتائم االنتخابات ،من أن مئات القضاة اتصلوا به وأكدوا له فوزه في انتخابات الرئاسة،

وقد ظهر فيما بعد أنهم أعضاء حركة " قضاة من أجـل مصـر" ،وأنهـم شـكلوا لجنـة موازيـة للجنـة القضـائية
العليــا لالنتخابــات الرئاســية تقــوم بــنفس المهمــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة الرســمية ،ولكــن مــن الخــارج أي بــدون

سلطة رسمية حقيقية.

وقبل إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية ،عقد أنصار تنظيم قضاة من أجل مصـر مـؤتم اًر صـحفياً،

أعلن ـوا فيــه فــوز المرشــح اإلســالمي الــدكتور محمــد مرســي ،وذلــك قبــل أن تعلــن لجنــة االنتخابــات الرئاســية

النتيجــة النهائيــة .لــذلك فظــاهر األمــور يــوحي بــأن أهــداف هــذا التنظــيم الجديــد هــو دعــم النظــام السياســي
الجديد ،لكن أهميته تظل محدودة .ولم تتضح حتى تاريخه معالم محددة لهذا التنظـيم ،وال وسـائل التواصـل
بين أعضائه ،سـوى بعـض التصـريحات المتفرقـة ذات الطـابع الفـردي التـي تؤيـد توجهـات النظـام السياسـي

الجديد المتمثل في تيار اإلسالم السياسي.

أمــا عــن ردود الفعــل علــى هــذا التنظــيم ،فكانــت فــي مجملهــا مســتنكرة لهــذا التجمــع الــذي يمكــن أن

يقســم أعضــاء الجســم القضــائي الواحــد إلــى فــريقين يختصــمون ،وهــو أمــر غيــر معهــود مــن غالبيــة القضــاة.
فنادي القضـاة أعلـن أن الحركـة ال تمثـل القضـاة وال القضـاء ،وهـم قضـاة مـن أجـل الفتنـة ،وتـم تقـديم مـذكرة

ضد أعضاء الحركة إلى التفتيش القضائي ،وأعلنت حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق أنهـا حركـة إخوانيـة

ال قيم ــة لتصـ ـريحاتها .وف ــي  12ن ــوفمبر  1121عق ــدت الحرك ــة م ــؤتم اًر ص ــحفياً أعلن ــت في ــه أنه ــا س ــتقوم
باإلش ـراف علــى االســتفتاء الدســتوري وانتخابــات البرلمــان ،بعــدما هــددت الجمعيــة العموميــة الطارئــة لنــادي
قضـاة مصـر باالمتنـاع عـن اإلشـراف علـى االسـتفتاء واالنتخابـات إذا لـم تتغيـر نصـو

السـلطة القضـائية

فـي مشــروع الدســتور الــذي يجـري إعــداده ،واذا لــم يقــم رئــيس الجمهوريـة بإلغــاء اإلعــالن الدســتوري الصــادر

في  12نـوفمبر  1121أو إذا لـم يؤجـل االسـتفتاء علـى الدسـتور المقـرر لـه يـوم  22ديسـمبر  .1121كمـا
- 27 -

أعلنـت الحركــة رفضـها التهديــد بتعليـق العمــل بالمحـاكم اعت ارضـاً علـى نصــو

السـلطة القضــائية بمشــروع

الدستور الجديد ،ثم تعليق العمل فعالً بالمحاكم احتجاجاً على اإلعالن الدسـتوري الصـادر فـي  12نـوفمبر

 .1121ولــم يلتــزم أعضــاء حركــة قضــاة مــن أجــل مصــر بتعليــق العمــل الــذي ال ي ـزال مســتم اًر حتــى اليــوم

اعتراضاً على ق اررات واعالنات رئيس الجمهورية.

لكن حركة قضاة من أجل مصـر ال تمثـل حتـى ا ن جمـوع القضـاة وال عـدداً كبيـ اًر مـنهم ،وتمثيلهـا

ضـ ــعيف ،ألن غالبيـ ــة القضـ ــاة ت ـ ـرفض االنخ ـ ـراط فـ ــي األدوار السياسـ ــية .وقـ ــد صـ ــرح مـ ــدير إدارة التفتـ ــيش

القضائي مؤخ اًر بأن مجموعة القضاة المنتمين إلى تلك الحركة أحيلوا جميعاً إلى التحقيق بناء علـى شـكوى
قدمت ضدهم منذ يوليو الماضي في وقـائع محـددة ،وسـيطبق القـانون علـيهم ،وجـاري فحـ
()9

من أدلة بشأن ما ارتكبوه من مخالفات للقانون .

مـا تـم تقديمـه

وعــادت حركــة "قضــاة مــن أجــل مصــر" إلــى الظهــور علــى الســاحة القضــائية منتصــف ديســمبر،

عندما بدأت تلوح في األفق بوادر أزمة بين النائب العام الجديد وأعضاء النيابة العامـة ،عقـب نقـل محـامي

عام نيابـات شـرق القـاهرة إلـى بنـي سـويف واعادتـه إلـى منصـبه بعـد ضـغوط تعـرض لهـا النائـب العـام .فقـد
كشفت مصادر قضائية عـن أن النائـب العـام اجتمـع مـع قضـاة بعضـهم ينتمـي إلـى حركـة "قضـاة مـن أجـل

مصــر" لمناقشــة قائمــة بأســماء بعــض المحــامين العمــوم ورؤســاء بعــض النيابــات أعــدها أحــد قضــاة الحركــة
الذي زعم أنهم ال يرغبون في العمل مع النائب العام الجديد ولن يتعـاونوا معـه ،ألنهـم تـابعون للنائـب العـام
السابق الذي تم عزله ،ويعتبرون أن تعيين النائب العام الجديد تم بطريقة غير قانونية.

وف ــي الي ــوم األول لالس ــتفتاء عل ــى الدس ــتور ( 22ديس ــمبر  )1121أعلن ــت غرف ــة عملي ــات ن ــادي

القضاة أن أعضاء حركة "قضاة من أجـل مصـر" شـاركوا فـي اإلشـراف علـى االسـتفتاء ،بينمـا أعلنـت لجنـة

االنتخابات العليا أنـه لـم يشـرف أي قـاض مـن الحركـة علـى االسـتفتاء فـي هـذا اليـوم ،والحقيقـة أنهـم أشـرفوا
بشهادة زمالء لهم.

وفي اليوم السابق على بدء المرحلة الثانيـة لالسـتفتاء ،أعلـن المتحـدث الرسـمي باسـم حركـة "قضـاة

من أجل مصر" أن المرحلة األولى لالستفتاء جرت تحت إشراف قضائي كامل ،وأن عدد القضـاة الـراغبين

اإلشرف على المرحلة الثانية ،يزيد عن العدد المطلوب بمائة قاض في كل محافظة.
ا
في
التجاذبات السياسية والفكرية وانعكاسها على القضاة:

هــذه التجاذبــات تحــدث بــين القضــاة أنفســهم ،وبيــنهم وبــين القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع ،فتــنعكس

بالضرورة على القضاة.

تحــدث التجاذبــات بــين القضــاة فــي مواجهــة مواقــف وق ـ اررات سياســية تتعلــق بالشــأن القضــائي ،أو

تعبي اًر عن رأيهم في أمور تخ

الجسم القضائي نفسه ،ويكمن خطرهـا فـي تمزيـق الجسـم القضـائي الواحـد

( )9هذه التصريحات للقاضي زغل ول البلشي مدير إدارة التفتيش القضـائي مـن رمـوز تيـار االسـتقالل فـي حـوار لـه مـع جريـدة األهـرام منشـور فـي عـدد
الخميس  8ديسمبر ،2112

.5
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أمام الرأي العام.
التجاذبات الخاصة بموقف السلطة السياسية من القضاء:
إذا كان تدخل السلطة السياسية في شؤون القضاء يلقى معارضة شبه جماعية من القضاة ،إال أن

هناك بعض القضاة وخصوصاً السابقين الذين شغلوا مناصب سياسية عليا بعد تقاعـدهم ،ال يتورعـون عـن

تبرير هذا التدخل وتقديم الدعم القانوني له.

فقرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب خالفاً لحكم المحكمة الدستورية العليا القى دعماً من

بعض القضاة ،وعندما قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قـرار الـرئيس ،وصـف أحـد نـواب رئـيس
محكمــة الــنقض الســابقين مــن تيــار االســتقالل حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا بأنــه "ســقطة قضــائية لــم يكــن

أحد يتخيلهـا" ،مقـر اًر أن المجلـس سـيحيل حكـم المحكمـة الدسـتورية إلـى محكمـة الـنقض ،التـي قضـت الحقـاً
بعدم اختصاصها بنظر الموضوع.

وقـرار رئـيس الجمهوريـة بتعيــين النائـب العـام ســفي اًر لمصـر لـدى دولـة الفاتيكــان أيـده قضـاة ســابقون

وحاليون وحثوا النائب العام على االستجابة لرغبة الرئيس خشية االعتداء عليه من الجماهير الغاضبة بعـد
حكم البراءة في موقعة الجمل التي لم تحققها النيابة العامة ،بـل قضـاة تـم نـدبهم بنـاء علـى طلـب مـن وزيـر

العدل.

واإلعــالن الدســتوري الصــادر فــي  12نــوفمبر  1121الــذي حصــن ق ـ اررات رئــيس الجمهوريــة منــذ

توليه السلطة من رقابة القضاء وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أحكام المحكمة الدستورية

العليا وقـرر انقضـاء الـدعاوي المرفوعـة أمـام تلـك المحكمـة بغيـر صـدور أحكـام ،شـارك فـي صـياغته رجـال

قضــاء ســابقون مــن تيــار االســتقالل ،بينمــا عارض ـه آخــرون أيضــا مــن تيــار االســتقالل النتهاكــه اســتقالل

القضاء.

كم ـ ــا أن اإلع ـ ــالن الدس ـ ــتوري الص ـ ــادر ف ـ ــي  9ديس ـ ــمبر  1121أج ـ ــاز ف ـ ــي مادت ـ ــه الثاني ـ ــة إع ـ ــادة

المحاكمات ،ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامـة
على حكم البراءة ،أي ولو كان الحكم قد صار باتاً ،متى انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة جديدة في جـرائم

قتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم اإلرهاب التي ارتكبت ضـد المـواطنين أثنـاء الثـورة وبعـدها

حتـى تــاريض انتقــال الســلطة إلــى الـرئيس المنتخــب .وقــد أيــد قضــاة ســابقون اإلعــالن الجديـد ،بــل شــاركوا فـي

صـياغته واصــداره ،بينمـا رفضــه جمــوع القضـاة فــي اجتمـاع عقدتــه نـوادي القضـاة فــي مقـدمتها نــادي قضــاة

مصـر يــوم  22ديســمبر  1121إلعــالن موقفهــا النهــائي مـن االســتفتاء علــي مشــروع الدســتور وموقفهــا مــن

اإلعالن الدستوري األخير.

ويمكــن أن نشــير إلــى االنقســام بــين القضــاة فــي مــواقفهم مــن تــدخل الســلطة السياســية فــي الشــأن

القضــائي .فغالبيــة القضــاة ت ـرفض تــدخل الســلطة السياســية فــي الشــؤون القضــائية ،كمــا ظهــر فــي موقــف

القضــاة مــن مســألة عــزل النائــب العــام وتعيــين نائــب عــام جديــد ،حيــث رفضــت جمــوع القضــاة االعت ـراف
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ـداء علـى السـلطة القضـائية.
بالنائب العام الجديد ،ألن قـرار تعيينـه غيـر شـرعي مخـالف للقـانون ويمثـل اعت ً
ولـم يقـف الـرفض عنـد حـد الكــالم ،بـل تجـاوزه إلـى تعليـق العمــل بالمحـاكم ورفـض اإلشـراف علـى االســتفتاء
على مشروع الدستور .ولم يقتصر اعتراض القضاة على موقف جماعي ،بـل وصـل إلـى حـد رفـض بعـض
المحــاكم محاكمــة المتهمــين الــذين أحــالهم وكيــل نيابــة يتبــع النائــب العــام المطعــون فــي شــرعيته .ففــي يــوم

 1121/21/22رفضــت محكمــة جــنح األزبكيــة بالقــاهرة برئاســة أحــد قضــاة تيــار االســتقالل نظــر دعــوى
نصب واحتيال ألنها أحيلت إليها من غير ذي صـفة وأن المحكمـة ال تعتـرف بشـرعية النائـب العـام لتعيينـه

فــي ظــروف غامضــة ،وبنــاء عليــه قــررت المحكمــة عــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صــفة وأعادتهــا
إلــى النيابــة العامــة التخــاذ قرارهــا .وبــذلك ينتقــل الخــالف بــين الســلطة القضــائية والسياســية إلــى خــالف بــين

القض ــاة أنفس ــهم يخش ــى أن يف ــرق القض ــاة إل ــى مؤي ــد ومع ــارض لمواق ــف الس ــلطة السياس ــية .وق ــد ت ــم إحال ــة

القاضـ ــي الـ ــذي أصـ ــدر الحكـ ــم إلـ ــى التحقيـ ــق حسـ ــب مـ ــا صـ ــرح بـ ــه هـ ــو شخصـ ــياً لوسـ ــائل اإلعـ ــالم يـ ــوم

.1121/21/22

التجاذبات الخاصة باألمور القضائية البحتة
الخــالف الهــام بــين القضــاة يتعلــق بمشــروع قــانون الســلطة القضــائية الحــائر بــين مجلــس القضــاء

األعلى ونادى القضاة ،حيث يتمسك كالهما بأحقيته في صياغة مشـروع القـانون .وقـد شـكل رئـيس مجلـس
القضاء األعلى السابق لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أحمد مكي لوضع مشروع قانون كان محل اعتراض

من نادي القضاة والمحامين ،وهو ما أدى إلى عدم صدور القانون حتـى تاريخـه ،السـيما بعـد زوال مجلـس

الشعب.

كم ــا أن موض ــوع تطهي ــر القض ــاء يثي ــر ج ــدالً ب ــين القض ــاة أنفس ــهم ،فبينم ــا يرفض ــه ن ــادي القض ــاة

ويصفه رئيس النادي بأنه "حديث اإلفك المتمثل في العبارة القذرة (تطهير القضاء)" ،يدعمه بعـض القضـاة
لعزل القضاة الذين ثبت تزويرهم االنتخابات أو الذين استجابوا لرغبات السـلطة السياسـية فـي التصـرف فـي

بعض القضايا على نحو معين ،باإلضافة إلى القضاة الذين يثبت قيامهم بتصرفات ال تتفـق مـع مـا ينبغـي

أن يكون عليه القاضي مـن ن ازهـة وتجـرد وبعـد عـن الشـبهات .وتؤكـد القيـادات القضـائية أن القضـاء يطهـر

نفسه ذاتيـاً فـي سـرية حفاظـاً علـى هيبـة القضـاء ومكانتـه ،لكـن هـذا القـول لـم يعـد مقبـوالً مـن بعـض القضـاة
ومن كثير من المواطنين والقوى السياسية.

وانقسم القضاة كذلك بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد .فعلى الرغم من تـولى أحـد

رمــوز تيــار اســتقالل القضــاء رئاســة الجمعيــة التأسيســية لوضــع الدســتور ،إال أن جمــوع القضــاة يــرون أن

النصــو

المقترحــة فــي المشــروع فــي بــاب الســلطة القضــائية تنــال مــن اســتقالل القضــاء وتتجاهــل مطالــب

القضاة .وقد عقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية بتاريض  9نوفمبر  1121للقضاة وأعضاء هيئة النيابة
العامة للـرد علـى النصـو

الـواردة فـي بـاب السـلطة القضـائية الـذي جـاء مخيبـاً مـال القضـاة .كمـا أعلـن

مجلس القضاء األعلى في جلسته المنعقدة بتاريض  1121/22/2رفضه للنصو
القضائية بمسودة الدستور ،لكونها تنال من استقالل القضاء وتنتق
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الواردة في باب السلطة

مـن صـالحياته وتتنـاول مسـائل لـيس

محلها الدستور وانما القوانين.
وقد وصل األمر إلى حد تهديد النادي بعدم إشراف القضاة على االسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور،

والتل ــويح بتعلي ــق العم ــل بالمح ــاكم إذا ل ــم ت ــتم االس ــتجابة إل ــى مطال ــب القض ــاة ف ــي الدس ــتور الجدي ــد الت ــي

سيتقدمون بها .وقد تب أر رئيس مجلس القضاء األعلى من تصريحات رئيس نادي القضاة ،مقر اًر أن مجلس
القضاء األعلى غير ملتزم بتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة ،وكان ذلـك فـي اليـوم التـالي
لعقد الجمعية واعالن توصياتها أي في يوم .1121/22/2

وبالفعـل جـرى تعليـق العمـل بالمحــاكم بنـاء علـى قـ اررات مـن الجمعيــات العموميـة للمحـاكم بمـا فيهــا

محكمة النقض

()10

 .وال يوافق بعض القضاة على ذلك ،وصرح مدير إدارة التفتيش القضـائي وهـو مـن تيـار

االســتقالل بــأن اســتمرار تعليــق العمــل بالمحــاكم يــدفع ال ـرئيس إلــى التــدخل للحفــاظ علــى االســتقرار واتخــاذ
ق اررات يصون بها حقوق الناس ووقتها لن يستطيع أحد لومه

()11

.

وقــد شــهدت الســاحة القضــائية انقســاماً حــاداً بــين القض ـاة والهيئــات القضــائية بخصــو

اإلش ـراف

القضائي على االستفتاء على مشـروع الدسـتور .ففـي مـؤتمر عقدتـه أنديـة القضـاة يـوم  22ديسـمبر 1121
بنادي قضاة مصر ،أعلن المؤتمرون الذي يمثلون نوادي األقاليم أن نسبة  % 21على األقل مـن أعضـاء

نوادي القضاة قرروا مقاطعة اإلشـراف علـى االسـتفتاء الدسـتوري .هـذا فـي حـين أعلنـت الجمعيـة العموميـة
لنادي قضاة مجلس الدولـة أنهـم علـى اسـتعدادا لإلشـراف علـى االسـتفتاء بشـروط أهمهـا فـك الحصـار الـذي

يفرض ــه مؤي ــدو الـ ـرئيس ح ــول المحكم ــة الدس ــتورية العلي ــا .وأعلن ــت تنظيم ــات الهيئ ــات القض ــائية األخ ــرى

استعدادها لإلشراف على االستفتاء.

وبعـ ــد انتهـ ــاء المرحلـ ــة األولـ ــى ،أعلنـ ــت الجمعيـ ــة العموميـ ــة لنـ ــادي قضـ ــاة مجلـ ــس الدولـ ــة بتـ ــاريض

 1121/21/25رفض قضاة المجلس اإلشراف على المرحلة الثانيـة مـن االسـتفتاء بسـبب اسـتمرار حصـار
المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها من دخولها يوم .1121/21/22

10

بتــاريض  2112/11/26وافقــت الجمعيــة العموميــة لمحكمــة الــنقض علــى تعليــق العمــل بالمحكمــة حتــى إلغــاء اإلعــالن الدســتوري الصــادر بتــاريض
 .2112/11/21وصـرح رئـيس محكمــة الـنقض فــي بيانـه أنــه أبلـغ الـرئيس أن اإلعـالن الدسـتوري يمثــل تعـدياً علــى السـلطة القضــائية وتـدخالً فــي

أعمال وسلطة القضاء وأنه يخالف األعراف الدستورية.

( )11حوار نشرته جريدة األهرام بتاريض  2112/12/8سابق اإلشارة إليه.
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الفصل الخامس -دور القضاء في العدالة االنتقالية
ال يزال مفهوم العدالة االنتقالية يشق طريقه في الفكر السياسـي والقضـائي المصـري علـى اسـتحياء

بعــد ثــورة  12ينــاير .وكانــت الســلطة السياســية أســبق مــن الســلطة القضــائية فــي تبنــي بعــض آليــات العدالــة

االنتقالية.

ترجمة السلطة السياسية آلليات العدالة االنتقالية:
لم تثمر بعد الدعوات المطالبـة بإصـالح المؤسسـات األمنيـة والقضـائية واإلعالميـة ،كإحـدى آليـات

العدالة االنتقالية.

لكن جهوداً بذلت إلقـرار آليـات أخـرى للعدالـة االنتقاليـة ،تمثلـت فـي إنشـاء هيئـات والقيـام بمبـادرات

تحقق مفهوم العدالة االنتقالية ،أهمها:

تشكيل لجنة تقصي الحقائق :كانت أولى ق اررات الرئيس المنتخب بعد ثورة  12ينـاير تشـكيل لجنـة لجمـع

المعلومات واألدلة وتقصـي الحقـائق بشـأن وقـائع قتـل وشـروع فـي قتـل واصـابة المتظـاهرين السـلميين بكافـة

أنحاء الجمهورية .وقد صدر القرار في أوائل شهر يوليه  ،1121وشكلت اللجنة برئاسة مستشار وعضـوية
رج ــال قض ــاء وأس ــاتذة ق ــانون ورج ــال أم ــن ،وممثل ــين ألس ــر الش ــهداء والمص ــابين وش ــباب الث ــورة كأعض ــاء

م ـراقبين ،وترفــع اللجنــة تقري ـ اًر بنتــائم أعمالهــا مشــفوعة بالتوصــيات ل ـرئيس الجمهوريــة .وألــزم الق ـرار جميــع
الجهات في الدولة بالتعاون مـع اللجنـة وتمكينهـا مـن اإلطـالع علـى كـل مـا لـديها مـن مسـتندات ومعلومـات

وأدلة ذات صلة باختصاصها .وقـد أعلـن أمـين عـام لجنـة تقصـي الحقـائق مـؤخ اًر أنـه تـم التوصـل إلـى أدلـة
جديدة تسمح بإعادة محاكمات إصابة وقتل المتظاهرين ،وهو ما قرره اإلعـالن الدسـتوري الصـادر فـي 12

نوفمبر  1121واإلعالن الصادر في  9ديسمبر .1121

تعيعععين مسعععاعد لعععرئيس الجمهوريعععة لشعععؤون العدالعععة االنتقاليعععة :فــي شــهر يوليــه  1121أصــدر رئــيس

الجمهورية ق ار اًر بتعيين الدكتور محمـد سـليم العـوا المحـامي وأسـتاذ القـانون الجنـائي مسـاعداً للـرئيس لشـؤون

العدالة االنتقالية .وقد تحدد اختصاصه في تفعيل آليات العدالة االنتقالية ودراسة كيفيـة إعمالهـا واقتـراح مـا
يراه ضرورياً من تشريعات.

لكن نشاط هذا المسـاعد للـرئيس لـم يعلـن بعـد ،عـدا مـا صـرح بـه مـن أنـه يبحـث موضـوع التصـالح

مع رموز النظام السابق بشروط غير معلومة حتى ا ن ،وقام مساعد الرئيس لشؤون العدالة االنتقاليـة بعـد

ذل ــك ب ــتالوة اإلع ــالن الدس ــتوري الجدي ــد الص ــادر ف ــي  9ديس ــمبر  ،1121كم ــا ك ــان عضـ ـواً ف ــي الجمعي ــة
التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

- 32 -

تعويض الضحايا :يمثل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إحـدى ا ليـات الهامـة للعدالـة االنتقاليـة.
في هذا الخصو

تمت بعض اإلنجازات:

 -2إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في ديسمبر  1122تحت رعاية رئـيس

الوزراء ،ويضم في مجلس إدارته اثنين من المصابين وأسر الشهداء .وقبله شكلت لجنة و ازرية لرعاية أسـر
الشهداء والمصابين.
 -1تخصي

مساعد لوزير الصحة لمتابعة المصابين وأسر الشهداء ،وتحديد عـدد  21مستشـفي

علــى مســتوى الجمهوريــة تخص ـ

بكــل مستشــفي منهــا أمــاكن لعــالج المصــابين وأســر الشــهداء .ويتــولى

مساعد وزير الصحة والطاقم المعاون له المتابعة اليومية لموضوع عالج المصابين وأسر الشهداء.

 -2منح المصابين وأسر الشهداء شققاً سكنية فـي بعـض المحافظـات ،وسـعى الحكومـة السـتكمال

منح الباقين هذه الشقق.

 -2تقرير معاش ألسر الشهداء قيمته  2211جنيـه شـهرياً ارتفـع إلـى  2512جنيـه ،ويجـرى رفعـه

بصــفة دوريــة .وكــذلك تقريــر معــاش اســتثنائي للمصــابين يتحــدد حســب الضــرر واإلصــابة ،وهــو مــا أكــده
اإلعالن الدستوري في  12نوفمبر .1121

 -2اإلف ـراج عــن عــدد كبيــر مــن المعتقلــين الــذين عــانوا مــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان فــي الحقبــة

الديكتاتورية وخالل الفترة االنتقالية.

تكريم الشهداء وتخليد ذكراهم :ويعد ذلك من آليات العدالة االنتقالية ،وقد تمثل ذلك في:
 -2إع ــالن المجل ــس األعل ــى للقـ ـوات المس ــلحة ال ــذي ت ــولى إدارة ش ــؤون ال ــبالد أثن ــاء الث ــورة تق ــديره

للشهداء وقدم لهم التحية العسكرية.

 -1إعالن رئيس الجمهورية المنتخب دعمه لرعاية الشهداء وتكريمه لهم شأنهم شأن شهداء حرب

أكتوبر  ،2252مقر اًر أن حق الشهداء هو دين في رقبته وفي ذمة الدولة.

 -2تأكيد رؤساء حكومات مصر بعد الثورة على احترامهم الكامل لشهداء الثـورة والتـزامهم بالبحـث

عن حقوقهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي ألسرهم.

 -2تخليــد ذكــرى الشــهداء بإقامــة النصــب التذكاري ـة لهــم فــي األمــاكن التــي ســقطوا فيهــا ،واطــالق

أســمائهم علــى األمــاكن التــي كــانوا يعملــون أو يدرســون فيهــا .وقــد قامــت كليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية
بإطالق أسماء الشهداء من أبنائها على قاعات للدراسة وعلى حديقة الكلية.
تضمن اإلعالن الدستوري الصـادر فـي  12نـوفمبر  1121نـ

المـادة األولـى التـي قـررت إعـادة

التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظـاهرين وجـرائم اإلرهـاب التـي ارتكبـت
ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وفقاً لقـانون حمايـة

الثورة وغيره من القوانين .وبعد إلغاء هذا اإلعالن ،صدر اإلعالن الجديد في  9ديسمبر  1121مقـر اًر فـي

مادتــه الثانيــة إعــادة التحقيقــات فــي جـرائم قتــل والشــروع فــي قتــل واصــابة المتظــاهرين وجــرائم اإلرهــاب التــي
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ارتكبت ضد المواطنين من  12يناير  1122وحتى  1121/2/21وكان ارتكابها بسبب ثورة  12يناير أو
بمناسبتها أو متعلقاً بها وذلك في حالة ظهور دالئل أو قرائن جديدة .فإذا انتهت التحقيقات إلـى تـوافر أدلـة

عل ـى ارتكــاب الج ـرائم المــذكورة أحالــت النيابــة العامــة القضــية إلــى المحــاكم المختصــة قانون ـاً ،ولــو كــان قــد

صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

صدر القرار بقانون رقم  22لسنة  1121من رئيس الجمهورية في  11نوفمبر  1121بشأن حمايـة الثـورة
إعادة التحقيقات والمحاكمات لمن قتلوا وأصابوا الثوار أمـام دوائـر خاصـة يصـدر بتشـكيلها قـرار

بخصو

مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأي مجلــس القضــاء األعلــى .وأنشــأ هــذا القــانون مــا ســمى "نيابــة حمايــة الثــورة"
وتشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية ،وتخت

بالتحقيق في الجرائم الواردة في هذا القانون.

أخي ـ اًر عنــى مشــروع الدســتور الجديــد بوضــع األســاس الدســتوري لتك ـريم شــهداء ومصــابي ثــورة 12

يناير ،فخص

نصاً لهؤالء هو ن

المادة  22من المشروع الذي يجري على النحـو التـالي :تكـرم الدولـة

شــهداء ثــورة الخــامس والعش ـرين مــن ينــاير وغيــرهم مــن شــهداء الحــرب والواجــب الــوطني والمصــابين فيهــا.

وتكفــل الرعايــة الالزمــة ألســرهم ،وللمصــابين ،والمحــاربين القــدامى ،وألســر المفقــودين فــي الحــرب ومــا فــي

حكمها .ويكون لهم وألبنائهم ولزوجاتهم األولوية في فر

العمل ،وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون.

األحكام القضائية والمالحقات لرموز النظام السابق:
صدرت بعض األحكام في قضايا رمـوز النظـام السـابق ،كانـت محـل انتقـاد شـديد مـن الـرأي العـام،

لكنه ــا ل ــم تواج ــه بمواق ــف معارض ــة داخ ــل الجس ــم القض ــائي إال ف ــي ح ــاالت مح ــدودة ،ج ــرى التحقي ــق م ــع

أصحابها.

الحكم في قضية الرئيس السابق ووزير داخليته وبعض معاونيه:
بتــاريض  1يونيــه  ،1121صــدر حكــم محكمــة جنايــات القــاهرة فــي القضــية التــي عرفــت "بمحاكمــة

القــرن" ،وكــان متهم ـاً فيهــا ال ـرئيس الســابق مبــارك ونجليــه ووزيــر داخليتــه وســتة مــن كبــار مســاعديه ،حيــث
قضت المحكمة بما يلي:

 -2معاقبــة المــتهم محمــد حســني مبــارك بالســجن المؤبــد عمــا أســند إليــه مــن اتهــام باالشــتراك فــي

جرائم قتل المتظاهرين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.

 -1معاقبة المتهم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام باالشتراك في جـرائم قتـل

المتظاهرين المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل آخري.

 -2بـراءة مسـاعدي وزيـر الداخليـة السـتة ممـا أسـند إلـى كـل مـنهم مـن اتهامـات وردت فـي الــدعوى

الجنائية.

 -2انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعالء مبـارك وجمـال

مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقـديم عطيـة وجنحـة قبولهـا بمضـي المـدة
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المسقطة للدعوى الجنائية.
 -2براءة محمد حسنى مبارك مـن جنايـة االشـتراك مـع موظـف عمـومي للحصـول لغيـره دون وجـه

حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ،وجناية االشتراك مع موظف عمـومي فـي اإلضـرار بمصـالح

وأموال الجهة التي يعمل بها.

 -2إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بدون مصاريف.
وقد أثار هذا الحكـم ردود أفعـال متباينـة شـهدها الشـارع المصـري عقـب صـدور الحكـم .وكـان مثـا اًر

لتعليقــات متعــددة مــن رجــال القــانون وبعــض رجــال القضــاء وأعضــاء البرلمــان ومنظمــات حقــوق اإلنســان.
وتراوحــت التعليقــات بــين ال ـرفض لتج ـريح أحكــام القضــاء والتعليــق عليهــا فــي وســائل اإلعــالم ،أو المطالبــة

بإصالح المؤسسة القضائية وتطهير القضاء ،والمطالبة بإصدار قانون السـلطة القضـائية لضـمان اسـتقالل

القضــاء ،أو الــدعوة إلــى إق ـرار نظــام للعدالــة االنتقاليــة لمحاســبة رمــوز النظــام الســابق .وفــي داخــل الجســم
القضـائي رفضـت غالبيـة القضــاة التعليـق علـى الحكــم أو تجريحـه باعتبـار ذلـك جريمــة يعاقـب عليهـا قــانون

العقوبات ،في حين أعلن بعض القضاة رفضهم لهذا الحكم ،وعلقوا عليه في وسـائل اإلعـالم منتقـدين إيـاه.
هــذا ونظــرت محكمــة الــنقض الطعــن علــى حكــم اإلدانــة لل ـرئيس الســابق ووزيــر داخليتـه يــوم األحــد الموافــق
 ،1121/21/12وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة  22يناير .1122
الحكم في قضية موقعة الجمل:
بت ــاريض 21أكت ــوبر  1121ص ــدر حك ــم محكم ــة جناي ــات الق ــاهرة ف ــي القض ــية المعروف ــة إعالميـ ـاً

"بموقعــة الجمــل" والتــي بــدأت جلســات المحاكمــة فيهــا فــي  22ســبتمبر  .1122وشــملت قائمــة المتهمــين
مجموعــة مــن رجــال األعمــال وأعضــاء البرلمــان وقيــادات بــارزة فــي الحــزب الــوطني المنحــل ،علــى أرس ـهم

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور أحمـد فتحـي سـرور رئـيس مجلـس الشـعب األسـبق.
وكان عدد المتهمين في هذه القضية  12متهماً ،تـم التحقيـق معهـم بواسـطة هيئـة تحقيـق مكونـة مـن قضـاة

تحقيـق تــم نـدبهم خصيصـاً لهـذه القضــية بنـاء علــى طلـب مــن وزيـر العــدل حينـذاك .وأســندت هيئـة التحقيــق

للمتهمــين تهــم قتــل المتظــاهرين والشــروع فــي قــتلهم بقصــد اإلرهــاب واحــداث عاهــات مســتديمة بهــم والتعــدي
عليهم بالضرب بقصد اإلرهاب في يومي  2 ،1فب ارير  1122أثناء الثورة.

وقضـت محكمــة جنايــات القــاهرة ببـراءة جميــع المتهمــين فـي هــذه القضــية مــن الــتهم المنســوبة إلــيهم

وبانقضــاء الــدعوى الجنائيــة ضــد أحــدهم لوفاتــه .وقــد أثــار الحكــم الـرأي العــام ،وانطلقــت المظــاهرات المنــددة
بالنائــب العــام والمطالبــة بتطهيــر القضــاء ،وقــرر محــامي اإلخـوان المســلمين أن الحكــم ببـراءة المتهمــين فــي

موقعــة الجمــل "صــادم" ،وصــرح النــاطق باســم حــزب المص ـريين األح ـرار بــأن حك ـم موقعــة الجمــل اســتكمال

لمسلسل البراءة للجميع ،ووجه بعض المحامين خطابهم للنائـب العـام بأنـه قـد حـان وقـت الرحيـل ،فـي حـين
أعلن مصدر قضائي بالنيابة العامة أن كافة الوقائع الخاصة بهذه القضية لم تكن محل تحقيـق مـن جانـب
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النيابــة العامــة ،وانمــا بمعرفــة قضــاة تحقيــق تــم انتــدابهم مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة وهــم الــذين أعــدوا أمــر

اإلحالة .وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة أن النائب العام يدرس الطعـن علـى حكـم بـراءة متهمـي موقعـة
الجمل ،وهو ما تم بالفعل.

أحكام البراءة لضباط الشرطة:
صــدرت أحكــام ببـراءة ضـباط شــرطة اتهمـوا بقتــل المتظــاهرين أثنــاء الثــورة فــي عــدد مــن محافظــات

مصــر ،وال تـزال بعــض المحاكمــات تجــري لغيــرهم مــن رجــال الشــرطة .والحــق أن اإلثبــات فــي هــذه القضــايا

تكتنفــه صــعوبات عديــدة الختفــاء األدلــة بســبب حالــة االنفــالت األمنــي التــي حــدثت عقــب الثــورة مباش ـرة.

يضاف إلى ذلك أن غالبيـة رجـال الشـرطة كـانوا فـي حالـة دفـاع شـرعي عـن أنفسـهم وعـن المـال العـام ضـد

مــن أقــدموا علــى حــرق أقســام الشــرطة ،واطــالق المحتج ـزين ،واالســتيالء علــى األســلحة الموجــودة فــي هــذه

األقس ــام .كم ــا أن أداء الواج ــب كس ــبب م ــن أس ــباب اإلباح ــة ال ــذي تق ــرره الم ــادة  22م ــن ق ــانون العقوب ــات
المصري ينطبق على كثير من الوقائع التي حدث فيها قتل أو شروع في قتل المتظاهرين.

والحق أن انتقاد أحكام القضاء من الرأي العام أمـر غيـر جـائز ،ألن القاضـي يحكـم بمـا ثبـت لديـه

من وقـائع وأدلـة ،والقاضـي ال يبحـث عـن األدلـة بنفسـه ،لكنـه يـزن مـا يقـدم إليـه مـن أدلـة ،ومـن المعلـوم أن
اإلدانة ال تبنى على الظن واالحتمـال ،لكـن علـى الجـزم واليقـين .أمـا تنـاول الحكـم بـالتجريح مـن قبـل رجـال

قضاء ،فكان نشاطاً فردياً من بعض القضاة لم تشاركهم فيه المنظمات الممثلة لهم .بل إن هـذه المنظمـات
عارضت انتقاد أحكام القضاء سواء من قبل القضـاة أو مـن اإلعالميـين وممثلـي القـوى السياسـية المختلفـة،

ودعت الجميع إلى ضـرورة الكـف عـن انتقـاد األحكـام القضـائية فـي كـل مـرة يصـدر فيهـا حكـم ال يحقـق مـا

كان ينتظره الرأي العام.

األحكام والدعاوي إلنصاف ضحايا االستبداد والتحول:
الحقيقــة أن ضــحايا فت ـرات االســتبداد هــم غالبيــة أبنــاء الشــعب المصــري الــذي عــانوا مــن التعــذيب

والفقر والمرض والجهل ،نتيجة نهب ثروات الشعب بمعرفة قلة مـن رمـوز النظـام السـابق ومـن تواطـأ معهـم

مـن ممثلــي الحـزب الــوطني المنحـل ورجــال األعمــال .يضـاف إلــى هـؤالء الضــحايا والمصـابين أولئــك الــذين
سقطوا في أثناء الثورة ومـا تالهـا مـن أحـداث شـهدت تجـاوزات مـن رجـال السـلطة .وفـي هـذا اإلطـار تجـرى

محاكمات وتحقيقات للمتهمين في هذه الوقائع:

أحكعععام فعععي قضعععايا التععععذيب والقتعععل للمعععواطنين :منهــا الحكــم فــي قضــية قتــل خالــد ســعيد الــذي قتــل فــي
اإلســكندرية بعــد تعذيبــه بمعرفــة اثنــين مــن أمنــاء الشــرطة ،حكــم بإدانتهمــا مــن محكمــة جنايــات اإلســكندرية،
لكن محكمة النقض نقضت الحكم في  1121/21/11وقررت إعادة محاكمتهما أمـام دائـرة أخـرى .وكـذلك
الحكم في قضية سيد بالل الشاب السلفي الذي ألقى القبض عليه بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولـة وعـذب
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حتـى المــوت باإلسـكندرية بعــد تفجيــر كنيسـة القديســين باإلسـكندرية فــي األيــام األولـى مــن ســنة 1122

()12

.

وتوجــد وقــائع تعــذيب وانتهــاك لحقــوق اإلنســان كانــت تســجلها تقــارير المجلــس القــومي لحقــوق اإلنســان فــي
مناطق متعددة من البالد ،يلزم إقامة الدعاوى الجنائية والمدنية الناشـئة عنهـا ،أيـاً كـان وقـت ارتكابهـا ألنهـا

ال تسقط بمضي المدة.

المحاكمات عن قضايا استخدام العمال سعخرة :تجـرى فـي الوقـت الحاضـر محاكمـة وزيـر الداخليـة األسـبق
حبيــب العــادلي وبعــض مســاعديه فــي قضــية تســخير المجنــدين بالشــرطة فــي أعمــال بنــاء وز ارعــة أ ارضــي

مملوكة للوزير ومساعديه ،ولم يصدر فيها الحكم حتى تاريخه.

محاكمات عن جرائم الفساد المالي :تطال هذه المحاكمات بعض رموز النظـام السـابق مـن الـوزراء ورجـال

األعمــال ،منهــا قضــية اســتيالء أحمــد عــز علــى أســهم كبــرى شــركات الحديــد فــي مصــر ،وقضــية التالعــب
بالبورصــة المــتهم فيهــا نجلــي ال ـرئيس الســابق وبعــض رجــال األعمــال ،وقضــايا تخصــي

مقابل مبالغ بخسة المتهم فيها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وآخرون.

أ ارضــي الدولــة

تجرى تحقيقات ومحاكمات في الوقت الحاضر حول وقائع قتل المتظاهرين بعد ثورة  12يناير في

أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومحيط و ازرة الداخلية .وال تزال قضية مذبحة ماسـبيرو قيـد

المحاكمة أمام القضـاء العسـكري .وقـد تنـاول اإلعـالن الدسـتوري الصـادر فـي  12نـوفمبر  1121موضـوع

إعادة التحقيقات والمحاكمات ،وبعد إلغائه حل محله اإلعالن الصـادر فـي  9ديسـمبر  1121وتنـاول ذات

الموضوع .كما صدرت ق اررات من النائب العام باإلفراج عن المحكوم عليهم في هذه األحداث تطبيقاً للعفو
الصـادر مــن رئــيس الجمهوريــة ،وكــان هـؤالء مــن الثـوار المــدنيين ضــحايا المحاكمــات العســكرية التــي جــرت

بعد ثورة  12يناير.

تــم اإلفـراج عــن عــدد كبيــر مــن المحكــوم علــيهم المنتمــين للتيــارات الدينيــة الــذين حوكمـوا محاكمــات

اســتثنائية فــي ظــل النظــام الســابق ،وصــدرت ضــدهم أحكــام سـريعة مــن المحــاكم العســكرية أو مــن المحــاكم

العادية ،وقد شملهم العفو الرئاسي.

التحوالت في الوظيفة القضائية في اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة:
كـان القضــاء المصــري فــي مجموعـه داعمـاً لحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي فتـرة االســتبداد،

سـواء فــي ذلــك القضــاء الدســتوري أو اإلداري أو القضــاء العــادي .واألمــل معقــود فــي أن يظــل القضــاء هــو

المـالذ األخيــر لحمايـة الحقــوق والحريــات بعـد الثــورة ،علـى الــرغم مــن مخـاوف تنتــاب المـدافعين عــن حقــوق
اإلنســان نتيجــة النصــو

الخاصــة بالســلطة القضــائية فــي مشــروع الدســتور الــذي انتهــت صــياغته ويجــري

االســتفتاء عليــه فــي الوقــت الحاضــر ،ونتيجــة اإلعــالن الدســتوري الــذي أصــدره رئــيس الجمهوريــة فــي 12
نوفمبر  1121محصناً ق ارراته من رقابة القضاء ،وكذلك اإلعالن الصادر في  9ديسمبر .1121

( )12إلجباره على االعت ارف بمسؤوليته عن هذا التفجير الذي لم تكن له به عالقة.
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ومع ذلك توجد مؤشرات قد تبعث على التفاؤل منها:
صدور حكم محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بوقف تنفيعذ قعرار وزيعر الععدل بمـنح سـلطة الضـبطية

ـرئم التـي يرتكبهـا المـدنيون لحـين
القضائية ألفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامـل مـع الج ا
وضع الدستور الجديد .وجاء في حيثيات الحكم الصادر في  12يونيو  1121أن القرار قد خالف المبادئ

الدســتورية المســتقرة منــذ دســتور  2212وحتــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر فــي مــارس  ،1122وأن وزيــر

العـدل اغتصـب سـلطة المشـرع الدسـتوري بإصـداره لمثـل هـذا القـرار ،وأن سـلطة الضـبطية القضـائية حـددها
قــانون اإلج ـراءات الجنائيــة وقصــرها علــى أعضــاء النيابــة العامــة والشــرطة والمــوظفين العمــوميين المــدنيين
الذين يحددهم وزير العدل باالتفاق مع الوزراء المختصين كل في مكانـه ،وأنـه لـيس مـن بـين هـؤالء ضـباط

الجيش أو رجـال الشـرطة العسـكرية بـأي حـال مـن األحـوال .وقـد أصـدر رئـيس الجمهوريـة فـي  21ديسـمبر
 1121بصــفته صــاحب الســلطة التش ـريعية ق ـ ار اًر بتخويــل ضــباط الق ـوات المســلحة وصــف الضــباط ســلطة

الضــبطية القضــائية حتــى إعــالن نتيجــة االســتفتاء علــى الدســتور .ونظـ اًر لتخــوف القــوى الوطنيــة مــن عــودة
المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين يتم ضبطهم بمعرفـة ضـباط وصـف ضـباط القـوات المسـلحة أثنـاء فتـرة

االســتفتاء ،صــدر بيــان عــن رئاســة الجمهوريــة ليؤكــد أن هـؤالء المــدنيين لــن يحــاكموا أمــام محــاكم عســكرية،
وهــو مــا يعنــي بمفهــوم المخالفــة أنهــم ســوف يحــاكمون أمــام قاضــيهم الطبيعــي .وصــرح مصــدر عســكري أن

صفة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة تقتصر على يومي االستفتاء فقط.
اإلفراج عن المقبوض عليهم في التظاهرات السلمية:

خالل المظاهرات أمام القصر الرئاسي احتجاجاً على اإلعـالن الدسـتوري الصـادر فـي  12نـوفمبر

 1121واالســتفتاء علــى مشــروع الدســتور الجديــد تــم القــبض علــى عــدد كبيــر مــن المتظــاهرين الــذين تــم
االعتــداء علــيهم مــن مؤيــدي اإلعــالن الدســتوري المــذكور .لكــن النيابــة العامــة أمــرت بــاإلفراج عــن جميــع

المقبوض عليهم واحالتهم للطب الشرعي إلثبات ما بهم من إصابات .ويعد هذا األمر تحوالً كبيـ اًر فـي دور

النيابة العامة في اتجاه حماية الحقوق والحريات ،فأعضـاء النيابـة العامـة لـم يلتزمـوا بتعليمـات النائـب العـام

الجديد المعـين مـن رئـيس الجمهوريـة بالمخالفـة لقـانون السـلطة القضـائية .وكـان ذلـك سـبباً فـي نقـل محـامي
عام نيابات شـرق القـاهرة ثـم إعادتـه إلـى منصـبه فـي اليـوم التـالي ،وهـو مـا خلـق أزمـة ال تـزال مشـتعلة بـين

أعضاء النيابة العامة والنائب العام الجديد.

تعليق العمل بالمحاكم اعتراضاً على اإلعالن الدستوري:
صدر اإلعالن الدستوري من رئـيس الجمهوريـة فـي  12نـوفمبر  1121مقـر اًر تحصـين اإلعالنـات

الدستورية والقوانين والق اررات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدسـتور وانتخـاب

مجلس شعب جديد .وجاء الن

في المادة الثانية من اإلعالن على أن تكون ق اررات الرئيس نهائية ونافـذة

بذاتها غير قابلة للطعن عليها بـأي طريـق وأمـام أي جهـة ،كمـا ال يجـوز التعـرض لق ار ارتـه بوقـف التنفيـذ أو

اإللغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
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هــذا اإلعــالن الدســتوري أثــار القــوي السياســية والشــعبية ،كمــا أثــار رجــال القــانون والقضــاء كافــة.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس علـى اسـتقالل القضـاء واقتصـار التحصـين علـى أعمـال السـيادة فقـط وتأقيـت

اإلعالن بالموافقة على الدستور الجديد ،إال أن القضاة اعتبروا هذا اإلعالن الدستوري عدواناً صارخاً على

اسـتقالل القضــاء وتهديـداً بالغــا لحقــوق وحريـات المـواطنين الـذين ال يمكــنهم الطعــن علـى القـوانين والقـ اررات
الصادرة من الرئيس ولو انطوت على إهدار لحقوقهم وحرياتهم.

وقــد عقــد نــادي القضــاة جمعيــة عموميــة طارئــة أوصــت بتعليــق العمــل بالمحــاكم واالعتصــام بنــادي

القضــاة حتــى يــتم إلغــاء اإلعــالن الدســتوري الفرعــوني .كمــا قــرر النــادي مقاطعــة االســتفتاء علــى الدســتور

المقــرر يــوم  22ديســمبر  1121وعــدم إش ـراف القضــاة علــى عمليــة االســتفتاء .ولــم يفلــح اجتمــاع رئــيس
الجمهوريــة مــع مجلــس القضــاء األعلــى فــي إثنــاء القضــاة عــن مــوقفهم ال ـرافض لإلعــالن ولإلش ـراف علــى
االســتفتاء ،وقــرروا اســتمرار االعتصــام وتعليــق العمــل بالمحــاكم حتــى يــتم إلغــاء اإلعــالن .وعلــى الــرغم مــن

إلغــاء اإلعــالن مــع اســتمرار مــا ترتــب عليــه مــن آثــار ،إال أن إعالن ـاً بــديالً صــدر فــي  9ديســمبر 1121
رفضه القضاء لألسباب ذاتها.
الدور السياسي للقضاء :يرصد المراقب للشأن القضائي المصري تحـوالً فـي الوظيفـة القضـائية يشـكل نـواة
لدور سياسي محدود يحاول القضاء المصري أن يقوم به  ،هدفه المعلن حماية الحقـوق األساسـية للمـواطن
وحرياتــه العامــة ،لكــن وســائله قــد تجــر الســلطة القضــائية إلــى حافــة العمــل السياســي والصــدام مــع الســلطة

السياسية.

 -2عندما فشلت القوي السياسية في حل مشاكلها فيما بينهـا ،لجـأت إلـى القضـاء لكـي يفصـل فـي

هــذه المشــاكل ،وبــذلك تحــول القضــاء عــن طريــق األحكــام التــي يصــدرها إلــى فاعــل فــي المشــهد السياســي،

يسهم بدور هام في رسم معالم الخريطـة السياسـية فـي مصـر .وبنـاء علـى هـذا الـدور تحـدد القـوى السياسـية

أهدافها ومعاركها في مواجهة السلطة السياسية.

 -1تـأرجح موقـف القضــاء مـن الــدور السياسـي الــذي تريـد القــوى السياسـية جـره إلـى القيــام بـه .فــي

البدايــة وافــق القضــاء اإلداري علــى القيــام بهــذا الــدور حمايــة لحقــوق المـواطنين عنــدما أصــدر حكمــه بوقــف
تنفيذ قرار تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية األولـى لوضـع مشـروع الدسـتور .لكـن القضـاء أدرك أن مسـاهمته فـي

رسم الخريطة السياسـية سـوف يجعلـه طرفـاً فـي صـراع سياسـي ال ينبغـي أن ينخـرط فيـه ،لـذلك قـام القضـاء
اإلداري بــإجراء تــأجيالت لــدعوى حــل الجمعيــة التأسيســية الثانيــة ،ثــم أحــال القضــية برمتهــا إلــى المحكمــة

الدســتورية العليــا التــي اتهمهــا بعــض أنصــار التيــارات السياســية بأنهــا تمــارس دو اًر سياســياً وتريــد أن تفــرض
رؤيتها السياسـية لقضـايا المجتمـع مـن خـالل أحكامهـا .وقـد كـان ذلـك مبـر اًر لهـذه القـوى لمحاصـرة المحكمـة
الدستورية العليا في اليـوم المحـدد إلصـدار حكمهـا فـي موضـوع حـل الجمعيـة التأسيسـية الثانيـة وهـو يـوم 1

ديس ــمبر  .1121وأخيـ ـ اًر رأين ــا محكم ــة القض ــاء اإلداري تص ــدر حكمه ــا ي ــوم  22ديس ــمبر  1121بـ ـرفض

ال ــدعاوي الت ــي أقيم ــت للمطالب ــة بإلغ ــاء قـ ـرار رئ ــيس الجمهوري ــة ب ــدعوة الن ــاخبين لالس ــتفتاء عل ــى مش ــروع
الدسـتور ،ألن دعـوة الـرئيس للنــاخبين إلبــداء رأيهـم عــن طريــق االسـتفتاء تنــدرج ضــمن أعمـال الســيادة التــي
تفلت من رقابة القضاء طبقاً لما استقرت عليه األحكام القضـائية .وقـد رفعـت دعـاوي أمـام القضـاء اإلداري
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للطعن على قرار الرئيس بإجراء االستفتاء علـى مشـروع الدسـتور علـى مـرحلتين يـوم  1121/21/22ويـوم

 ،1121/21/11بسبب امتناع بعض القضاة عن اإلشراف على عملية االستفتاء.

 -2لم يدخل القضاء العادي كسلطة في الخريطة السياسية فيما صدر عنه من أحكـام بعـد الثـورة،

ربما ألن أحكامه ال عالقة لها بالقضايا السياسية مثل القضاء اإلداري والدستوري .لكـن الـدور السياسـي لـم

يكــن بعيــداً عــن نشــاط تنظيمــات القضــاة ،فقــد أعلــن رئــيس نــادي قضــاة مصــر أن القضــاة ســيكون لهــم دور
وكلمـة فــي شــؤون الــوطن فــي المرحلـة القادمــة ،ولــم ينكــر رئــيس النــادي هـذا الــدور ولــم يتبـ أر مــن االتهامــات

الموجهة للنادي بأنه يمارس دو اًر سياسياً ال يجوز للقضاة القيام به.

والحقيقة أنـه ال يمكـن غـض الطـرف عـن التحـول فـي الوظيفـة القضـائية فـي زمـن "الربيـع العربـي"،

الذي يموج بتحوالت كبيرة ،ويوجد ميل لدى السلطة السياسـية التـي جـاءت بهـا الثـورات العربيـة إلـى االنفـراد

بالسلطة والتحكم في الحقوق والحريات ومحاولة صـياغة المجتمعـات العربيـة التـي قامـت فيهـا الثـورات وفقـاً
إليــديولوجيات هــذه القــوى السياســية .ويفــرض هــذا الوضــع علــى القضــاء أن يكــون مــدركاً لهــذه المحــاوالت،

بوصــفه هــو الــذي يحمــي الحقــوق والحريــات .لكــي ينبغــي أن يمــارس القضــاء دوره هــذا دون االنخ ـراط فــي

الشــأن السياســي علــى نحــو مباشــر ،ألن مــن شــأن المبالغــة فــي االســتجابة لرغبــات القــوى السياســية لجــر
القض ــاء إل ــى معت ــرك السياس ــة أو رغب ــة القض ــاة ف ــي االس ــتقواء ب ــبعض التي ــارات السياس ــية أن يت ــأثر حي ــاد

القاضي ،وحينئذ لـن يجـد النظـام السياسـي الحـاكم حرجـاً فـي دمـغ القضـاء بأنـه ينـدفع نحـو العمـل السياسـي
ويناصر قوى سياسية معادية للنظام السياسي الحـاكم ،وقـد يكـون ذلـك مقدمـة لمذبحـة قضـائية جديـدة تحـت

مسمى "تطهير القضاء" ،تطال قضاة معارضين للنظام وان كانوا غير فاسدين.
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الفصل السادس  -الحراك السياسي االجتماعي حول القضاء
منذ ثورة يناير  1122والحوار حول دور القضاء في المرحلـة السـابقة علـى الثـورة ال يتوقـف ،وهـو

حوار يدور في داخل كل القوى االجتماعيـة والسياسـية الفاعلـة التـي تتعـدد مطالبهـا بخصـو
المرحلة الجديدة.

القضـاء فـي

هنــاك ح ـوار وطنــي وح ـوارات قطاعيــة تتزعمهــا تيــارات معينــة تبــرز رؤيتهــا لماضــي القضــاء ودوره

المستقبلي.

الحوار الوطني :ينصب على عدة مجاالت جزئية

()13

:

 -2مسألة توريث القضاء ،فالثورة قامت من أجل القضاء على توريث السلطة .لكن مسألة توريـث

القضاء لم تحسم بعد ،ويشعر الشعب المصري بحساسية خاصة تجاه هذا الموضوع الذي عـانى منـه أبنـاء

الطبقــات الكادحــة فــي العهــد البائــد ،حيــث كــان توريــث الوظــائف والمهــن هــو الســمة الغالبــة فــي المجتمــع

المصـ ـري ،وه ــو م ــا ترت ــب علي ــه افتق ــاد الموض ــوعية والعدال ــة ف ــي االلتح ــاق بالس ــلك القض ــائي .ول ــم تحس ــم

مشروعات قوانين السلطة القضائية هذا الموضوع بوضوح ،بل هي تحاول ترك البـاب مفتوحـاً لتمريـر أبنـاء

القض ــاة دون إدراك للتغي ــر ال ــذي ح ــدث ف ــي المجتم ــع نتيج ــة الث ــورة وكس ــر ح ــاجز الخ ــوف والص ــمت .وق ــد

تضــمن مشــروع الدســتور الجديــد نص ـاً يمثــل عائقـاً أمــام توريــث الوظــائف أيـاً كانــت هــو المــادة  2/22التــي
تن

على أنـه" :تتيح الدولة الوظائف العامة للمعواطنين علعى أسعاس الجعدارة ،دون محابعاة أو وسعاطة،

ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ".

 -1مسألة تطهير القضاء ،أي عزل القضاة الذين سـاعدوا فـي تزويـر االنتخابـات فـي فتـرة مـا قبـل

الثورة أو ساعدوا السلطة السياسية في التنكيل بخصومها مـن أنصـار التيـارات اإلسـالمية ،أو التصـرف فـي

بع ــض القض ــايا والتحقيق ــات عل ــى النح ــو ال ــذي يرض ــي الس ــلطة السياس ــية .فعل ــى المس ــتوى ال ــوطني يش ــعر

الشــعب المصــري بأنــه إذا كــان بعــض قضــاة االســتقالل قــد قــادوا الحركــة الوطنيــة ومهــدوا للثــورة علــى الظلــم
واالستبداد ،فإن غيـرهم مـن القضـاة قـد اسـتفادوا مـن عصـر االسـتبداد وحققـوا مغـانم كثيـرة ينبغـي محاسـبتهم

عليها .وفي الدول التي تقوم فيها الثورات أو التي يتم فيها االنتقال من عهود الظلـم إلـى عهـود جديـدة ،يـتم
اللجوء إلى إعادة هيكلة المؤسسات ،وقد تحتاج إعادة الهيكلة إلى البدء بتطهير هذه المؤسسات.

 -2مســألة تــولي الم ـرأة القضــاء ،تطالــب المنظمــات المعنيــة بحقــوق الم ـرأة بــإقرار حــق الم ـرأة فــي

المساواة مع الرجل في دخـول سـلك القضـاء .وكانـت منظمـات حقـوق المـرأة تعـول علـى الجمعيـة التأسيسـية
إلنصاف المرأة في هذا المجال ،لكن النتيجة جاءت مخيبة لآلمـال بعـد إلغـاء الـن

( )13لــم يحــدث ح ـوار وطنــي حقيقــي شــامل حــول القضــاء ،بــل لــم يحــدث هــذا الح ـوار الــوطني بخصــو

الخـا

بكفالـة الدولـة

أي مســألة مــن المســائل الملحــة التــي يلــزم

معالجته ــا خ ــالل الفتـ ـرة االنتقالي ــة .ف ــالمجتمع المص ــري منش ــغل باإلضـ ـرابات واالعتص ــامات والمطال ــب الفئوي ــة ،والق ــوى السياس ــية منصـ ـرفة إل ــى
معارضة كل ما يطرحه النظام الحاكم من قضايا ،وقلما تقبـل حـوا اًر وطنيـاً حقيقيـاً حـول هـذه القضـايا ،فهـي تكتفـي بـالرفض والـدعوة إلـى التظـاهر

أو فرض شروطها التعجيزية للدخول في الحوار.
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للمســاواة بــين الرجــل والم ـرأة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة والــذي كــان يقيــد ذلــك بعــدم مخالفــة أحكــام الش ـريعة

اإلسالمية .فبعد احتـدام الخـالف حـول القيـد والمطالبـة بحذفـه لخطورتـه علـى حقـوق المـرأة ،قـررت الجمعيـة

ـاء ب ــالن
التأسيس ــية للدس ــتور إلغ ــاء ال ــن بأكمل ــه اكتف ـ ً
والواجبات العامة دون تمييز (م  22من الدستور).

الخ ــا

بالمس ــاواة ب ــين المـ ـواطنين ف ــي الحق ــوق

هذه الحوارات كما نرى ال تتناول الشأن القضائي في شموله وانما ترد على بعض جزئياته .ويمكن

أن نرجع غياب الحوار الوطني حول القضاء إلى حساسية القضاة من تناول شؤونهم مـن قبـل غيـرهم ،فهـم

يعتبــرون الشــأن القضــائي أمـ اًر خاصـاً بالقضــاة وحــدهم دون غيــرهم ،فــال يجــوز أن تكــون الشــؤون القضــائية

محل نقاش عام أو حوار وطني شامل.
الحوارات القطاعية:

هي الحوارات من قوى سياسية ذات توجهات إسالمية ،أو من بعض الهيئات القضائية.
موقف التيارات اإلسالمية من القضاء:
يأخـذ بعــض أنصـار تيــار اإلســالم السياسـي علــى القضــاء دعـم بعــض أعضــائه للنظـام الســابق فــي

موقفه المتشدد من التيار الديني اإلسالمي ،يستوي في ذلك قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.

فقضاء التحقيق الذي كانت تتواله النيابة العامة التي يرأسها النائب العام ،لم يكـن موقفـه دومـاً إلـى

جانب الحقيقة ،بل كان بعض أعضاء النيابـة العامـة ،السـيما نيابـة أمـن الدولـة ،يسـايرون النظـام السياسـي

المســتبد عــن طريــق تحقيــق رغباتــه فــي التنكيــل بأنصــار التيــارات اإلســالمية ،طمع ـاً فــي شــغل المناصــب
القضائية العليا مثل منصب النائب العام الذي كان يشغله في الغالب أحد قيادات نيابة أمن الدولة العليا.

وقضاء الحكم لم يكـن بمنـأى عـن هـذه الضـغوط ،فقـد اسـتعمل النظـام السياسـي البائـد ذهـب المعـز

وســيفه لــدفع بعــض القضــاة ،وهــم قلــة ،لتحقيــق رغبــات هــذا النظــام فــي مــلء الســجون بالمعارض ـين ومــنهم

أنصار التيار اإلسالمي .وكانت المادة السادسة من قانون األحكام العسكرية  12لسنة  2222تتيح لرئيس

الجمهوريــة إحالــة مــدنيين إلــى القضــاء العســكري للحصــول علــى أحكــام س ـريعة بإدانــة المعارضــين للنظــام.

لذلك كان من أهم مطالـب الثـوار حظـر محاكمـة المـدنيين أمـام القضـاء العسـكري ،وهـو مـا تحقـق بعـد ثـورة

 12ينـ ــاير بإلغـ ــاء ن ـ ـ

المـ ــادة السادسـ ــة مـ ــن قـ ــانون القضـ ــاء العسـ ــكري فـ ــي مـ ــايو  .1121والحقيقـ ــة أن

المحاكمــات العســكرية للمــدنيين كــان أبــرز ضــحاياها أنصــار التيــارات اإلســالمية ،لــذلك وجــدت الــدعوة إلــى

إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دعماً من النظام السياسي الجديد .وقد أكد مشروع الدستور هذا التوجه
في المادة  229التي وضعت أساساً دستورياً لمحاكمة المـدنيين عسـكرياً بنصـها علـى جـواز محـاكمتهم فـي
الج ـرائم التــي تضــر بــالقوات المســلحة ويحــددها القــانون ،والمقصــود هنــا قــانون القضــاء العســكري الــذي قــد
يتوسع في تحديد هذه الجرائم.

الحوارات داخل الهيئات القضائية:
هذه الحوارات وجدت قبل ثورة  12يناير ،وزادت بعد نجاح الثورة الشعبية .لكن يؤخذ عليها أنها لم
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تركـز علـى إصــالح القضـاء أو تطـويره أو تعزيــز اسـتقالله لزيـادة فاعليتــه ،وانمـا تعلقـت فــي الغالـب بحمايــة
مصالح الهيئات القضائية المختلفة

()14

.

قبل ثورة  12يناير تحمل بعض القضـاة عـبء المطالبـة بتطهيـر القضـاء والمطالبـة باسـتقالله عـن

السلطة التنفيذية .وتزعم أنصار تيار استقالل القضاء ،وهم ا ن من يتولون المناصب السياسية والقضائية

العليــا ،مهمــة فضــح وقــائع تزويــر االنتخابــات بواســطة بعــض زمالئهــم أو إصــدار أحكــام ال تواف ـق صــحيح

القانون إرضاء للحاكم .وكانت الساحة القضائية مسرحاً لسجاالت وحوارات بين أنصار تيار االستقالل من

القضــاة وأنصــار التيــار المحــافظ الــذين كــانوا دوم ـاً يرفضــون مصــطلح "تطهيــر القضــاء" ،وينكــرون وقــائع

التزوير واألحكام الجائرة.

وبعد ثورة  12يناير تدعمت المطالبة بتطهير القضاء ،وجاءت المطالبة من الثوار أنفسهم ،ثم من

أنصــار التيــار اإلســالمي ولهــم مــع بعــض القضــاة ثــأر قــديم ظنـوا أنــه قــد حــان وقــت األخــذ بــه .ولــم تقتصــر
الحوارات القطاعية حول القضاء على هؤالء ،بل شمل الحوار أعضاء البرلمان المنتخـب بعـد الثـورة الـذين

دخلوا في مواجهات مع السلطة القضائية ومع المحكمة الدستورية العليا بعد أن قضت ببطالن أول برلمـان
منتخب بعد الثورة بحكمها الصادر في  22يونيه  .1121واتسعت دائرة الحوار والخالف بـين هيئـة النيابـة

اإلدارية وهيئـة قضـايا الدولـة مـن ناحيـة والجمعيـة التأسيسـية للدسـتور مـن ناحيـة أخـرى ،وذلـك بعـد اسـتبعاد
الجمعية التأسيسية للدستور لهاتين الهيئتين من عداد الهيئات القضائية.

كمــا احتــدم الجــدل بــين الســلطة التنفيذيــة والس ــلطة القضــائية بعــد إصــدار رئــيس الجمهوريــة قـ ـ ار اًر

بتعيـين النائـب العـام سـفي اًر ،وهـو مـا اعتبـره القضـاة عـدواناً علـى اسـتقالل القضـاء وتـدخالً سـاف اًر فـي شـؤونه

وخرقاً واضحاً لقـانون السـلطة القضـائية الـذي ال يجيـز عـزل النائـب العـام .ولـم يتوقـف الجـدل ،بـل تمخـض
عــن خــالف بــين الســلطة القضــائية والجمعيــة التأسيســية للدســتور بســبب نصــو

مشروع الدستور ،ومحاولة إدراج ن
هذا الن

الســلطة القضــائية فــي

في مشروع الدستور يؤقت مدة شغل النائب العام لمنصـبه ظنـاً بـأن

يقصد به إقصاء النائب العام الحالي قبل بلوغه سـن التقاعـد .وقبـل أن يصـدر الدسـتور الجديـد،

أطاح اإلعالن الدستوري الصادر في  12نوفمبر  1121بالنائب العام.

وامتد الحوار حول القضاء واستقالله إلـى النخـب السياسـية .وكانـت مسـألة عـزل النائـب العـام مـادة

ثريــة للح ـوار ،حيــث انقســم ال ـرأي واحتــدم الجــدل حــول قانونيــة ومالءمــة تــدخل الســلطة السياســية فــي أمــور
تتعلــق بعمــل الســلطة القضــائية وتمــس اســتقالل القضــاء .وتعــددت المقــاالت والب ـرامم الحواريــة والمواق ــف

المعلنة في كافة وسـائل اإلعـالم ،انطالقـاً مـن شـخ

النائـب العـام الحـالي ووصـوالً إلـى المسـألة المحوريـة

وهي ضرورة ضمان االستقالل الكامل للسلطة القضائية عن باقي سلطات الدولة لتمكينها من القيام بدورها

في تدعيم دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ،إضافة إلـى ضـمان التحـول الـديمقراطي
عن طريق اإلشراف على االنتخابات كي ما تكون محل ثقة المواطنين والتيارات السياسية المختلفة .ونأمل

( )14نشير في هذا الخصو

إلى الحوارات الخاصة بضرورة الن

على قطاعات معينة في الدستور واضـفاء وصـف الهيئـة القضـائية عليهـا ،وهـي

حوارات شغلت الرأي العام لشهور عديدة وصرفته عن متابعة القضايا الجوهرية التي من شأنها تعزيز استقالل القضاء وزيادة فاعليته.
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أن يتنـاول مـؤتمر العدالـة الثـاني الـذي سـيعقد برئاسـة القاضـي حسـام الغريـاني هـذه الموضـوعات بمـا يجلـي

الغموض واللبس الذي يحيط بها.

موقف القوى االجتماعية من القضاء:
مطلب القوى االجتماعية هو ضرورة القيام بإصالحات قضائية ،وبعض القوى االجتماعية تطالـب

بضــرورة محاســبة القضــاة بــل ومحاكمــة بعضــهم .لكــن كــل القــوى االجتماعيــة الفاعلــة تــدافع عــن اســتقالل

السلطة القضائية.

ضرورة القيام بإصالحات قضائية:
ال يختلف اثنان في مصر على أن كل مؤسسات الدولة قد عانت من النظـام الـديكتاتوري السـابق،

الــذي تــرك بصــماته علــى كافــة مؤسســات الدولــة ،ومنهــا المؤسســة القضــائية .لــذلك فالمطالبــة باإلصــالحات
القضائية تندرج ضمن إطار عـام هـو اإلصـالح المؤسسـي ،الـذي يهـدف أساسـاً إلـى دفـع السـلطة القضـائية

ذاتها نحو بناء شرعية جديدة لها علـى أسـاس االسـتقالل والكفـاءة ،وكالهمـا يفتـرض انعكـاس الفكـر الثـوري
عل ــى مش ــاريع ق ــانون الس ــلطة القض ــائية الت ــي يج ــري النق ــاش بش ــأنها ا ن ،كم ــا يفت ــرض قب ــول المؤسس ــة

القضائية هجر الفكـر االنغالقـي اإلقصـائي القـائم علـى االسـتعالء ورفـض إشـراك غيـر القضـاة فـي إصـالح

شؤون القضاء ،ولو كانوا شركاء في تحقيق العدالة مثل المحامين وأساتذة القانون وممثلي المجتمع المـدني
المعنيين بالشأن القضائي.

الدعوة إلى محاسبة القضاة ومحاكمتهم:
يحــاول الــبعض تحميــل القضــاء مســاوئ النظــام الــديكتاتوري الســابق علــى الثــورة ،فيطالــب ه ـؤالء

بضــرورة محاســبة القضــاة ،واعــادة هيكلــة القضــاء تحــت مســميات "تطهيــر القضــاء" .ويســتند ه ـؤالء إلــى أن

بعــض أعضــاء المؤسســة القضــائية كــانوا عون ـاً للنظــام االســتبدادي علــى إحكــام قبضــته وممارســة أعمــال
العنــف والقمــع وشــيوع الفســاد فــي المجتمــع .وطالــب الــبعض بــالتحقيق فــي وقــائع فســاد شــارك فيهــا بعــض

القضــاة أو فــي تقــاعس النائــب العــام الســابق عــن اتخــاذ إجـراءات بخصــو

شــكاوى وبالغــات قــدمت إليــه

ضد رموز النظام السابق .وصب بعض الثوار جام غضبهم علـى النائـب العـام السـابق بتشـجيع مـن بعـض

القــوى السياســية ،واســتمرت الــدعوات المطالبــة بــالتحقيق معــه أو المطالبــة إيــاه باالســتقالة ،وقــد اتخــذت هــذه
الدعوات صورة الضغوط "الشعبية" المتمثلة فـي مسـيرات إلـى مقـر النائـب العـام لمنعـه مـن دخـول مكتبـه أو

إلــى مجلــس القضــاء األعلــى للمطالبــة بــالتحقيق معــه ،وقــدمت شــكاوى مــن ن ـواب ســابقين وسياســيين ضــد
النائب العام تتهمه بتهديدهم ،وانتهى األمر بمليونية إسـالمية فـي  2نـوفمبر  1121كـان مطلبهـا األساسـي
تطبيق الشريعة اإلسالمية وعزل النائب العام وتطهير القضاء .وقد تحقق لهم بعض ما أرادوا وعزل النائب

العام.

والحــق أن القضــاء المصــري فــي مجموعــه وعلــى مــر تاريخــه كــان هــو المــالذ األخيــر للم ـواطنين

المظلومين عندما كـانوا يلـوذون بـه لحمـايتهم مـن قمـع السـلطة واسـتبدادها .لـذلك ال يصـح أن يختـزل تـاريض

القضاء المصري في وقائع محدودة تمثل استثناء إذا صحت ،فالقضاء المصري كان يمارس دوماً وال يـزال
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التطهير الذاتي ،ويحيل وقائع الفساد التي تشكل جرائم جنائية إلى القضـاء .وال ينفـي ذلـك إمكانيـة محاسـبة
بعــض القضــاة الــذين ســاعدوا أو تســتروا علــى وقــائع فســاد سياســي أو مــالي ،بحســبان ذلــك إحــدى آليــات
العدالة االنتقالية ضمن إطار عام هو إصالح مؤسسات الدولة ،ومن بينها المؤسسة القضائية.

الدفاع عن استقالل القضاء:
تجمــع كــل القــوى االجتماعيــة الفاعلــة علــى ضــرورة تحقيــق االســتقالل الكامــل للقضــاء ،بحســبان

االستقالل هـو السـبيل إلـى تطهيـر القضـاء واصـالح شـؤونه وزيـادة كفاءتـه وفاعليتـه ،وهـو مـا يحقـق حمايـة

للحريــات وحقــوق اإلنســان .فالقضــاء المســتقل يكــون أكث ـر قــدرة علــى ضــمان حقــوق اإلنســان فــي مواجهــة

ســلطات الدولــة .وال يجــوز أن يفهــم الــدفاع عــن اســتقالل القضــاء علــى أنــه دعــوة إلــى عــدم محاســبة القضــاة
الــذين ينتهكــون هــذا االســتقالل ،فالمحاســبة والمســاءلة لممثلــي الســلطة القضــائية أحــد ضــمانات اســتقاللها
وفاعليتها ،فال تعارض بين االستقالل والمحاسبة ،بل هما وجهان لعملة واحدة.

لذلك فالمطالبة باستقالل القضاء بعد الثورة ال تقتصر على فصيل بعينه أو تيار محدد ،بل يجتمع

عل ــى المطالب ــة باالس ــتقالل ك ــل الق ــوى السياس ــية واالجتماعي ــة ،باإلض ــافة إل ــى القض ــاة وممثل ــيهم ،وممثل ــي
المجتمع المدني ،وتيار اإلسالم السياسي الذي عانى من انتقا

استقالل القضاء .لكننا نحذر من تفـاوت

الفهم لمدلول استقالل القضاء ،فاالستقالل ليس له غير معنى واحد هو عدم تبعية القضاء أو القضـاة ألي
سلطة أو هيئة أو تيار سياسي أو تنظيم اجتماعي أو ديني أياً كان

()15

.

وقد أكد مشروع الدستور في المادة  229على أن السلطة القضائية مستقلة ،تتوالهـا المحـاكم علـى

اختالف أنواعها ودرجاتها ،وتُصدر أحكامهـا وفقًـا للقـانون .ويبـين القـانون صـالحياتها .والتـدخل فـي شـؤون
العدالــة أو القضــايا جريمــة ال تســقط بالتقــادم .لكــن الــن الدســتوري ال يكفــي لضــمان االســتقالل الحقيقــي
للقضــاء ،بــل يلــزم أن تســود ثقافــة االســتقالل لــدى كافــة القــوى السياســية واالجتماعيــة ،فاســتقالل القضــاء

واستقالل القضاة ليست مسألة نصو

دستورية وقانونية ،بل هي قبل ذلك مسألة تربية ونشأة وثقافة.

( )15الحقيقة أنه ال يمكن اختزال استقالل القضاء في استقالله عـن السـلطة التنفيذيـة فقـط ،فالقضـاء يجـب أن يبقـى مسـتقالً عـن بـاقي سـلطات الدولـة
وعن مختلف القوى السياسية وعن دوائر النفوذ المختلفة.
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خاتم ـ ـ ــة
شهد عام  1121معارك خاضها القضاء المصري لحماية استقالل القضاء وحصانة القضاة التي

هي أهم ضمانات استقالله .وقد كان استقالل القضاء حتى ثورة  12يناير  1122يقصد بـه اسـتقالله عـن

السلطة التنفيذيـة التـي كـان لـديها مصـالح وميـل غريـزي للتغـول علـى السـلطة القضـائية .لكـن بعـد ثـورة 12

ينــاير  1122لــم يعــد مقبـوالً اختـزال اســتقالل القضــاء فــي اســتقالله عــن الســلطة التنفيذيــة وحــدها ،بــل اتســع

مفهــوم االســتقالل ليشــمل االســتقالل عــن الســلطة التشـريعية والســلطة السياســية ومختلــف األحـزاب والتيــا ارت

السياسية ومختلف دوائر النفوذ .لقد اتجهت كافة السلطات والقوى السياسـية صـوب القضـاء ،إمـا لالسـتقواء
به لفرض رؤيتها السياسية ،أو لتقلي

دوره الرقابي لفرض التغيير الذي تنشده لمجتمع ما بعد الثورة .

هل إنقـاذ القضـاء يكمـن فـي إصـدار قـانون جديـد للسـلطة القضـائية يحقـق لهـا االسـتقالل المنشـود؟

هذا ما يعتقده ويردده بعض القضاة ونشطاء حقوق اإلنسان ،بل وحتى عامة النـاس ،ظنـا مـنهم أن ضـمان

استقالل القضاء منوط بصدور قانون ين

عليـه .إن إصـدار قـانون جديـد للسـلطة القضـائية يخلصـها مـن

سطوة السلطة التنفيذية هو بال شك خطوة هامة وضرورية ،لكنها لن تكون كافية لتحقيق االستقالل الكامل

للقضاء ،والقول بغير ذلك يصرف األنظار عن موضوعات هامة يجب وضعها على قائمـة األولويـات نـإذا
كانت الرغبة في إصالح النظام القضائي أو حتى تحقيق االستقالل المنشود له هي رغبة حقيقية.

مــن هــذه الموضــوعات غيــاب الديمقراطيــة فــي اختيــار القيــادات القضــائية واالقتصــار علــى قاعــدة

األقدمي ــة الت ــي ثب ــت أنه ــا ال ت ــأتي دائمـ ـاً بأفض ــل العناص ــر ،سـ ـواء ف ــي القض ــاء أو ف ــي غيـ ـره م ــن وظ ــائف

الدولة

()16

 .إن قاعدة األقدميـة تقتـل اإلبـداع والنبـوض ،وال يجـوز التمسـك بهـا علـى نحـو جامـد ،بـل ينبغـي أن

تصل الثورة إلى مجال القضاء.

مـن هـذه الموضـوعات أيضـاً الـرفض المطلـق لفكـرة تطهيـر القضـاء ووصـفها بأنهـا "حـديث اإلفــك".

إن الدول التي تشهد ثورات شعبية على الفساد وتريـد االنتقـال مـن عهـود الظلـم إلـى عهـود الحريـة والعدالـة،

البد أن تلجأ إلى تطهير مؤسساتها ،تطهي اًر ال يقتصـر علـى إحالـة قـاض أو اثنـين إلـى مجلـس الصـالحية،
لكنــه يمتــد ليشــمل الــذين دعم ـوا النظــام االســتبدادي وســاعدوه علــى التنكيــل بالخصــوم السياســيين أو علــى

االنفراد بالسلطة لعقود طويلة نتيجة تزييف إرادة األمة.

م ــن التح ــديات الت ــي تواج ــه القض ــاء بع ــد الث ــورة تح ــدي الكف ــاءة الت ــي تص ــب أيضـ ـاً ف ــي مص ــلحة

االســتقالل .يجــب العم ـل علــى تحقيــق أعلــى قــدر مــن الكفــاءة ألعضــاء الســلطة القضــائية ،ويتطلــب ذلــك

أمرين :األول :وجوب االختيـار مـن أفضـل العناصـر المتقدمـة لشـغل وظـائف القضـاء والبعـد عـن الوسـاطة
والمحابــاة .الثعععاني :وجــوب تطــوير طــرق إعــداد القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة قبــل ممارســتهم لوظــائفهم
وطوال مدة خدمتهم عن طريق التدريب المستمر.

( )16قاعــدة األقدميــة هــي التــي جمــدت البحــث العلمــي فــي مصــر وقضــت علــى اســتقالل الجامعــات ودورهــا فــي النهــوض بــالمجتمع .وقــد تخلصــت
الجامعات بعد ثورة  25يناير  2111من هذه القاعدة لمصلحة االختيار عن طريق االنتخابات.
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ومــن التحــديات التــي تواجــه القضــاء المصــري كــذلك تحــدي الفعاليــة ،فهــو يعــاني مــن ضــعف فــي

الفعاليــة يــؤثر تــأثي اًر بالغ ـاً فــي حصــول المتقاضــين علــى حقــوقهم .ويرجــع ضــعف الفعاليــة إلــى ســوء أح ـوال
أعوان القضـاء الـذي يـؤدي إلـى بـطء التقاضـي والـى عـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء .ينبغـي إذا تطـوير وتحـديث

القضاء في كافة المجـاالت ،لتمكينـه مـن االسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة لتحسـين كفـاءة القضـاة ومعـاونيهم

واإلسراع في إجراءات المحاكمة ،واصدار األحكام ،كما ينبغي إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة االمتناع عن
تنفيذ أحكام القضاء.

وأخيـ اًر ال يفوتنــا أن نؤكــد علــى ضــرورة إبعــاد القضــاء عــن الوقــوع فــي بـراثن السياســية خــالل الفتـرة

االنتقاليــة وبعــدها .يجــب العمــل علــى ضــمان عــدم تحــول القضــاء المصــري مــن م ارقــب للسياســة إلــى فاعــل
لهــا ،مــن الشــرعية الدســتورية والقانونيــة إلــى الشــرعية الثوريــة .فقبــل ثــورة  12ينــاير  1122لـم يكــن القضــاء

المص ــري يع ــرف غي ــر الش ــرعية الدس ــتورية والقانوني ــة ،وك ــان القض ــاة محك ــومين بالنص ــو
يحيدون عنها ،ويلجأ الجميع إليهم لتأكيدها.

القانوني ــة ،ال

ولــيس معنــى هــذا أن أحكــام القضــاء المصــري قبــل الثــورة لــم تــؤثر أو تغيــر فــي الواقــع السياســي

المصــري ،فــبعض أحكــام القضــاء الدس ـتوري واإلداري والعــادي مهــدت لثــورة الخــامس والعش ـرين مــن ينــاير،
مثــل حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي  9يوليــه  1111الخــا

بتفعيــل اإلشـراف القضــائي الكامــل علــى

االنتخابات الذي ألغته السلطة السياسية الحقاً في عام  1115ثـم أعادتـه الثـورة فـي  ،1122لكـن الدسـتور

الجديــد يمهــد إللغائــه بعــد عشــر ســنوات .وال ننســى كــذلك أحكــام القضــاء اإلداري مثــل حكــم تصــدير الغــاز
إلسرائيل وحكم إلغاء الحرس الجامعي ،وأحكام القضاء العـادي التـي تصـدت لتزويـر االنتخابـات فـي عهـود

االســتبداد وأبطلــت عضــوية بعــض رمــوز النظــام الســابق فــي مجلــس الشــعب .كمــا ال ننســى أخيـ اًر انتفاضــة

القضاة في  1112 – 1112المطالبين باستقالل القضاء والمعبرين عن مطالـب المصـريين فـي اإلصـالح
السياسي والتحول الديمقراطي.

لقد تصدر القضاء المصري معركة النضال ضـد االسـتبداد منـذ بدايـة العهـد الجمهـوري ،وكـان مـن

المأمول أن يترك الساحة السياسية والشرعية الثورية بعد ثورة  12يناير  .1122لكن األحداث التي شهدها

العــام  1121جعل ــت القضــاء المص ــري فــي خض ــم المشــهد السياس ــي ،فأحكامــه تزل ــزل الســاحة السياس ــية،

وتخلط أوراق الفاعلين السياسيين وتضطرهم إلعادة حساباتهم .والمطالع للصحافة األجنبية يلحظ اهتمامهـا

مؤخ اًر بالدور السياسي للمحاكم المصرية وتحليل أحكامها من منظور سياسي .إن أحكام القضـاء المصـري
باتــت تخلــق الحــدث السياســي فــي مشــهد غيــر مســبوق فــي الــدول الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة ،سـواء فــي

ذلــك المحكمــة الدســتورية العليــا أو محــاكم القضــاء اإلداري أو محــاكم القضــاء العــادي .كمــا أن تنظيمــات

القضــاة تمــارس العمــل السياســي وتفــتح أبوابهــا للنشــطاء السياســيين ،وكأنهــا تــرى أن تســييس القضــاء هــو

السبيل إلى فرض استقالله.

يجــب علــى القضــاء المصــري أن يبتعــد عــن الســاحة السياســية ،وأن يتــرك الشــأن السياســي للقــوي

السياسية حتى يستطيع أن يكون حكماً محايداً بينهـا ،وعليـه أن يتسـلح بالشـرعية الدسـتورية وحـدها ال يحيـد
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عنها ،وحينئذ سوف يلجأ الجميع إلى هذه الشرعية يحتكمون إليها ويخضعون لها .إن قوة القضـاء هـي فـي

اســتقالله وحيــاد قضــاته وتمســكه بالشـرعية الدســتورية ،ولــن يفلــح قضــاء يســتقوي أعضــاؤه بتيــار سياســي أو

يحاولون لعب دور سياسي.

()17

()17
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